
EKEREN
TRANSITION VILLAGE

Beste,

We horen de kreet “transitie is drrrrrringend nodig”. Gestaag werken wij verder en doen wat we 
kunnen: ons zichtbaar maken op activiteiten, onze bestaande projecten onderhouden en verder 
werken aan projecten in wording.

Wij leven in een tijd van overgang: de economie wordt globalistischer en transitie wil erop toezien 
hoe we in dat gebeuren de natuur kunnen beschermen.

Het mooie van het hele gebeuren is dat wij deel mogen uitmaken van een internationaal gebeuren 
om samen lokaal naar meer veerkracht te streven in de wereld.  Wij trachten samen het besef te 
laten groeien dat onze planeet een uniek geschenk is waarin wij het onbeschrijfelijke voorrecht 
hebben erin geboren te zijn. In Ekeren maken wij dat concreet door te ijveren voor meer eetbaar 
groen en wij betrekken hierbij zoveel als mogelijk de Ekerse medebewoners, het lokaal bestuur, 
scholen en verenigingen. De weg er naar toe zal lang zijn, het moet groeien. De kiem werd al ge-
legd met Hof de Beuken.

Samenwerkingen: soepproject met Eva, rommelmarkt met Velt, in de toekomst met Lenora, film-
vertoningen in de Klappei, de school de Bunt in Hof de Beuken. 

Wij willen graag ons enthousiasme overhevelen naar de volgende generaties en de verwondering 
van jonge mensen voor de natuur is er alvast. Dit mochten wij ervaren op de rommelmarkt.  

- DE ROMMELMARKT:
RONDVRAAG NAAR LOCATIES VOOR EETBAAR EKEREN

Op de EVA-rommelmarkt, de grootste openluchtrommelmarkt van de regio van 
3 september in Ekeren behuisden we samen met Velt een ietwat atypisch 
rommelmarktkraam, de enige infostand die er aanwezig was.

Wij hadden ons er geïnstalleerd met onze gloednieuwe informatiepanelen en 
ons doel was mensen te enthousiasmeren voor een eetbaar Ekeren naar ana-
logie met Andernach, die andere Eetbare stad, onze zusterstad. 

Het boeiende aan een rommelmarkt is dat je heel wat mensen kan bereiken. 
En dat is ons gelukt, we hebben heel wat mensen naar onze stand gelokt .

Na een korte introductie waarin wij ons transitieverhaal overbrachten, hebben 
wij de mensen ertoe aangezet een locatie aan te duiden op een map van Ek-

eren waar zij dachten dat er eetbaar groen zou kunnen komen. En wij hebben een 20-tal locaties 
kunnen verzamelen.

Hierbij een lijst van locaties: OLvrouwstraat: straatbakken met eetbaar groen, Statiestraat Station 
(bakken), Roozemaai (vele groene zones tussen blokken), luchtbal (vele groene zones),  fruitbomen 
planten indien er nieuwe bomen moeten geplant worden, Hagelkruispark (transitie is bezig met 
een plan), bibliotheek (bak met krokussen), Kristus Koningsplein (mobiele bakken met kruiden), 
Oorderseweg (heel de straat), Groot Hagelkruis t.h.v; nr 7, speelplaats van Greshamstraat, Groot 
Hagelkruis177, Henry van de Veldestraat, op pleintje van glasbakken, speelplein, vroegere Arfin, rond 
de bomen.

Samengevat: pleinen en perken, maar ook eigen voortuinen, tegels uit het voetpad halen en 
planten erin zetten, hetgeen door ‘t stad nu al geplant wordt vervangen door eetbaars, voorgevels 
laten begroeien door klimplanten.

Onze wens is dit enthousiasme om te zetten in resultaten, om dan  misschien te worden zoals 
Andernach, een eetbare landmark, de stad die wij mochten bezoeken en waar wij vol bewondering 
waren voor de perken en pleintjes vol eetbaars en waar wij dan ook heel wat inspiratie opgedaan 
hebben voor onze projecten in Ekeren. Ook wij zien onszelf rondtrekken met zo’n kar(zie foto)  naar 
scholen om educatie te geven aan kinderen vanaf de basisschool. 

- SOEPTUINENPROJECT
EVA heeft een goedgekeurd Stadsproject rond voedselvoorziening, een workshop met nieuwko-
mers en transitie Ekeren zal dit project ondersteunen. 

- LENORA.
Gezien Transitie Ekeren en LENORA de lokale leefbaarheid als gemeen-
schappelijk belang hebben, hebben wij Peter Desmaretz uitgenodigd op 
één van onze vergaderingen om te komen spreken.
Lenora is zelf zijn positie nog aan het uittekenen. Daarna kunnen wij zien 
hoe transitie een rol in hun verhaal kan krijgen. Wij hadden in elk geval al 
een bezorgdheid en aanvulling : in hoeverre heeft de ‘slechte lucht’ ook 

zijn invloed op de kwaliteit/vervuiling van de lokale groententeelt en bodem ? 

- DE KLAPPEI
Onze samenwerking met de Klappei is goed verlopen.
De filmvoorstelling op 4 december van Down to Earth was een groot succes. Een volgende kans 
laten wij niet onbenut. 

- LOCATIES ZELFPLUKMOGELIJKHEDEN IN EKEREN:
TOEKOMSTIGE EETBARE WERVEN  HAGELKRUISPARK

Na 7 jaar van plannen maken, worden onze plannen concreet. Er wordt met 
een enthousiaste werkgroep gewerkt aan een plan. Onze visie tekst is klaar, 
werd voorgelegd aan district Ekeren en is te lezen op onze website. Wij 
wachten vol spanning op een positief antwoord.  

- ONZE PERMACULTUURTUIN HOF DE BEUKEN: OPROEP TOT MEEHELPEN 
10 maart vanaf 9u30 en 21 april vanaf 9u30

Elke maand beweegt er wat in de tuin, paden vrijmaken, bloemenweide voorbereiden om in het 
voorjaar te zaaien, … Wij betrekken hierbij graag zoveel mogelijk bewoners.

Wij laten ideeën groeien, planten, herstellen ons hugelbed en dit alles met respect voor de perma-
cultuurprincipes zijnde:

op een eenvoudige manier, met de natuur mee, groenten te kweken zonder te spitten, zonder be-
strijdingsmiddelen en meststoffen te gebruiken, door een unieke manier van combineren, met veel 
mulchen, veel opbrengst bekomen.

De werkdagen kan je raadplegen op onze agenda van onze website. Je bent altijd welkom.

Binnenkort zullen er ook terug de creatieve namiddagen georganiseerd in Hof de beuken met de 
school de Bunt, deze namiddagen zijn mooie interacties tussen bejaarden en kinderen rond pro-
jecten in het kader van de tuin.

- TOEKOMSTIGE ACTIVITEIT:
TRANSITIECAFÉ ‘PLANNEN VOOR PLAATS’
Transitie Ekeren plant later dit jaar een filmavond rond ruimtelijke ordening en leefbaarheid. Volg 
de nieuwsbrief voor verdere info.  

OM AF TE SLUITEN: 
Transitie Ekeren heeft heel wat te bieden aan mensen die daarvoor openstaan. 

Alle informatie en verslagen en plannen 
vind je op onze website www.ekeren.transitie.be of 

op onze Facebookgroep Transitie Ekeren.


