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Groenplatform Ekeren
09 februari 2014 om 18.30 uur
Florazaal, Districtshuis Ekeren, Veltwijcklaan 27

1. Aanwezigen
Naam
Willy Ibens, voorzitter Natuurpunt Antwerpen-Noord
Charles Anthonis, imker
Olivier Van Look, landbouwer
Katrien Audenaert, buurtbewoner
Erik Baelus, transitie Ekeren
Zeno Janssens, buurtbewoner (trage wegen)
Rik Echelpoels, imker

Naam
Gerben Cosemans, deskundige groen
Sven De Loenen, wijkcoördinator
Ludo Van Reusel, districtsschepen Ekeren
David Michiels, wijkcoördinator

Verontschuldigd: Jan Van Daele, buurtbewoner

2. Voorstellingsronde
Alle aanwezigen stellen zich aan elkaar voor.

3. Voorstelling groenvoorziening Ekeren (Gerben)
Zie doc.

4. Eetbaar Groen in Ekeren (Erik)
Erik heeft vanuit Transitie een bundel voor ons bij met een overzicht van de initiatieven, ideeën en
verwachtingen. (zie bijlage)
Concreet stellen ze de volgende acties voor:
 Promotie van eetbare geveltuinen, Gerben kaart dit aan bij Opsinjoren, zou perfect in de
Lentepoets kunnen passen.
 Meer zitbanken plaatsen, dit bevordert sociaal contact en beleving van groen
 Pluktuin zoals in Schoonbroek, i.s.m. een school graag ook zo’n initiatief in Ekeren
(Schoonbroek inlijven is het plan op lange termijn)
 Meer groen voorzien bij heraanleg : het district is pro, maar het hangt af van veel factoren en
complexe procedures. Gerben vertelt dat de huidige visie vaak is om minder, maar beter
groen te voorzien. (voorbeeld van liever 10 bomen in een straat met de modernste
plantvakken dan 20 bomen die gewoon tussen de straattegels worden gepropt)

5. Deelname Dag Van Het Park zondag 31 mei, Veltwijckpark
Op 31 mei is het in heel Vlaanderen Dag Van het Park (ANB) en Ekeren doet mee. Projectcoördinator
is Sven De Loenen. Op deze dag willen we zoveel mogelijk deelnemers en liefhebbers naar het
Veltwijckpark lokken, want het is ook het feestjaar van kasteel Veltwijck (450 jaar). Willy (Natuurpunt)
Erik (Transitie), Zeno (Dag van de Trage Weg) en Katrien (Picknick) tonen meteen interesse om deel
te nemen. Ook de imkers gaan polsen bij hun achterban.

6. Varia




Willy brengt een voorstel over het verharden van voortuinen om er op te parkeren. De stad
heeft geen mogelijkheid om de vele overtredingen aan te pakken en zo gaat veel mooi privégroen verloren. Kan Ekeren geen piloot zijn in het opstarten van een
sensibiliseringscampagne? Ludo neemt mee naar het college.
Masterplan Veltwijckpark : graag inspraak vragen aan het groenplatform !
Veltwijkcklaan 27, 2180 Ekeren









Infrabel heeft veel mooie stukken grond in Ekeren die soms aan enkelingen worden verhuurd.
Op zo’n stuk grond zou vaak beter een project van gemeenschappelijk nut gestart worden.
Om de 6 maanden is er een overleg tussen stad en Infrabel. Indien we het over een concrete
plaats hebben en een idee hoe we die willen invullen kan dit doorgegeven worden.
Gaat het groenplatform ook advies geven over hondenloopzones? Indien er een vraag ligt, ja.
Komen we een extra keer samen indien nodig? Dat kan, maar soms kunnen we een enkele
vraag ook gewoon per mail stellen.
Waar gaan de volkstuinen van de Havanastraat naartoe? Naar Rozemaai.
Is er gratis compost te krijgen in Ekeren? Nee, de groendienst composteert niet zelf, maar ze
kunnen voor een project wel eens een uitzondering maken.
Volgende vergadering is maandag 31/08 om 19:00
___________________
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