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Wie is GruunRant Onthardt?

GruunRant (BEWEGING)

Het doel van GruunRant is de resterende groene gebieden in de stadsrand van 
Antwerpen te behouden, te versterken en terug met elkaar te verbinden.

Regionaal Landschap de Voorkempen (REALISATIE)

Een regionaal landschap behoudt en versterkt  natuur, landschap, erfgoed, 
streekidentiteit en recreatie. 

Antwerpen aan ‘t woord (PARTICIPATIE)

Antwerpse beweging die pleit voor meer dialoog en samenwerking: burgers, 
middenveld, ambtenaren en politiek maken samen hun stad of gemeente!



Wat is GruunRant 
Onthardt?

“Anderen helpen om versteende 
ruimten open te breken ter 
ondersteuning van de groene ruimte 
en steeds meer mensen inspireren 
om hetzelfde te doen.”



VERSTERKEN:

Het huidige en 
potentiële belang
van deze blauw-
groene structuren
voor het functioneren
van de stad(sregio)
kan niet onderschat
worden. 

-> Doe er iets aan!

Meerwaarden:

Ontmoetingsplek
Recreatie
Sport
Stilte, genieten
Luchtkwaliteit
Gezondheid
In contact met natuur
Fietsend naar het werk
Wandelen
Verkeersveiligheid
Speelplek
Biodiversiteit
Waterberging en -infiltratie
Aanpassing aan klimaat
Hitte-effect verkoeling
Erfgoed
(Stads)landbouw
…



Verschillende
types van 

ontharding



Ontsnipperen lokale wegen
Faunaverbindingen



Faunaverbindingen



Opwaarderen bruggen tot ecoduct en trage weg

woonkern

snelweg

Havengebied

Natuurreservaat

Recreatiegebied





Samen verharding 
wegnemen



Groen-blauwe netwerken doortrekken tot in kernen



Beekvalleien opwaarderen



Harde bestemming wegnemen



Van projectidee naar 
realisatie door participatie













GruunRant Onthardt wil een golf van ontharding in beweging brengen

-> ideeën, inspirerende concepten en kennis aanleveren
-> mensen met een idee: plan van aanpak laten maken
-> de eerste golf mee helpen realiseren

-> matchmaking: 
- mensen met een idee (= aanbod)
- organisaties die willen ontharden (= vraag)



De verharder betaalt (of onthardt)?



Ontharden is de taak van de 
overheid.



De gemeente heeft te weinig 
middelen om te ontharden.



De betonstop tegen 2040 is 
realistisch
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