
GruunRant Onthardt

+ vertaling naar Herentals

Behouden versterken verbinden



Ca. 1850

Omwalde steden

Herentalse Vaart

Treinverbinding



Ca. 2012

Verharding



Ca. 2012

Verharding

+ infrastructuur



2016 -> 2019

GruunRant
‘gevonden’ als :
- gebied
- nieuw concept

2019-2021 proeftuin
ontharding:
GruunRant Onthardt

Vertaalbaar naar
Herentals (en verder) ?



Behouden, 
versterken, 
verbinden

BEHOUDEN:

Dreiging van verdere
verstedelijking en 
verharding
-> behoud open ruimte
-> regels veranderen



VERBINDEN:

Het geheel is heel
sterk gefragmenteerd
door infrastructuur en
verstedelijking. 
-> heruitvinden van

de grote blauw-
groene structuur

-> beton en asfalt
verwijderen en 
terug verbinden

-> zoek verbindingen
met verstedelijkte
zones

Behouden, 
versterken, 
verbinden



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
…



We stimuleren mensen
om het gebied te
(her)-ontdekken,
met onze “bril” op. 

We wijzen overheden
en eigenaars op de 
kansen. 



Voorbeeld: biodiversiteit

VERPLAATSING:

Meer mobiliteit van 
dieren door klimaat
en succes natuur-
beheer, …

Connectiviteit
essentieel voor
gezonde ‘meta 
populaties’ van
soorten. 

GEVAAR VOOR
ECOLOGISCHE VAL:

Eerste otter van 
Vlaanderen plat
in ons werkgebied
(2012)

Naya: eerste wolf in
Vlaanderen sinds >100 jaar
(2018)



HITTE EFFECT:

Sociaal aspect: in de
buurt van sterk
verstedelijkte woon-
wijken met weinig
privaat of publiek
groen. 

Voorbeeld: aanpassing aan klimaatswijzigingen

Waterbeheer:

Water loopt steeds
naar beneden 
(Schelde), maar
passeert eerst 
GruunRant, dan pas
verstedelijkt gebied.

GruunRant is
essentieel voor
waterbeheer en
bestrijding droogte.



Voorbeeld: functionele en recreatieve trage wegen (fiets, te voet)

FUNCTIONEEL

Modal shift, 
trage wegen aangepast 
aan groene omgeving RECREATIEF

Recreatieve waarde
Tal van sportfacliliteiten

luchtkwaliteit

EDUCATIEF:

Ontsluit verhalen over
- erfgoed
- natuur
- verstedelijking
- GruunRant
- …



Lokale overheden gaan aan de slag met de ideeën
-> voorbeeld Groene Recreatieve Corridor



Nieuwe Hoogmolenbrug over Albertkanaal:

‘Rijstrook voor dieren’
+
Inrichting zone rond bruggehoofden
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Park
Schoten

Ertbrugge



Provinciebestuur aan de slag met de ideeën
-> Groen Kruis



125 eerste
ideeën



Verschillende types van 
ontharding



Ontsnipperen lokale wegen
Faunaverbindingen



Opbreken, vergroenen, 
oversteekbaarheid, trage wegen



Faunaverbindingen





Opwaarderen bruggen tot ecoduct en trage weg

woonkern

snelweg

Havengebied

Natuurreservaat

Recreatiegebied



Brug in lengterichting ontharden





Samen verharding 
wegnemen



Groen-blauwe netwerken doortrekken tot in woonkernen



Groen-blauwe netwerken doortrekken tot in kernen



Beekvalleien opwaarderen



Waterloop opwaarderen als ecologische verbinding



Haalbaarheid
van downsizen
wegen onderzoeken



Harde bestemming wegnemen



Harde bestemming wegnemen

De Zetten



Vertaling naar Herentals



Vertaling naar
Herentals



Groenstructuren
lopen door

In noorden 
Herentals hoog-
waardige natuurlijke
structuur



Noorden



Hoogtekaart
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Fysiek strategische
plekken in kaart
brengen
-> barrières
-> harde bestemming

(nu nog groen)

Noorden

22



Centraal
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Verdiepen in de
functies die de 
groengebieden
spelen of kunnen
spelen ifv de stad.
(water, klimaat,
sport en spel, 
stadslandbouw, …)

-> waar kan het
versterkt via 
ontharding ?



Centraal

Ook kansen door
herinrichting van
gebieden met
harde functies
(woongebieden,
bedrijvigheid, 
recreatie, …)



Weg teveel ?

“Waar een wil is
kan een weg weg”



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)



Co-creatie



Stappenplan



“Anderen helpen om versteende ruimten open te 
breken ter ondersteuning van de groene ruimte en 

steeds meer mensen inspireren om hetzelfde te 
doen.”

Behouden versterken verbinden



Stad Herentals wil een ambitieus project starten 





Thema’s:
- Openbaar groen
- Parkeren
- Natuurverbinding
- Autoverbinding
- Water
- Klimaat
- …



Ontharden kan in dit project een meerwaarde zijn want (… 
vul in)

Opmaken stappenplan:
- zet stappen op tijdslijn

- moeilijke / makkelijke / curciale
- verdiepen

Mensen met ideeën van in begin actief mee betrekken













www.gruunrant.org
www.facebook.com/GruunRantOnthardt
gruunrant@telenet.be


