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Een gedeeltelijke oplossing voor het huidige en toekomstige voedselprobleem is het lokaal produceren en
consumeren van voedsel. Het kweken van ons eten aan de andere kant van de wereld en het transport
naar hier heeft immers een hoge kost. Lokale initiatieven waarbij mensen betrokken worden bij oogsten
van voedsel hebben al succes in België, in Engeland gaan ze nog een grote stap verder.

I ncredi ble Edible
In het stadje Todmorden zijn enkele vrouwen gaan samenzitten en vroegen zich af wat ze zelf konden
doen aan de huidige complexe uitdagingen in de wereld. Ze zochten – en vonden – een thema dat
universeel belangrijk: eten. 3 jaar geleden zijn ze gestart met het project: Incredible Edible (ongelooflijk
eetbaar).

Eetbare stad
Geleidelijk aan werden alle openbare plekken van Todmorden volgeplant met kolen, aardbeien, bonen,
tomaten, … i.p.v. bloemen en struiken. De bloembak voor het politiekantoor, een kruidentuin langs het
kanaal, een broccoliveld langs de metrolijn, … allemaal werden ze volgeplant en onderhouden door
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vrijwilligers. Wanneer de groenten rijp voor de oogst, mag eender wie ze plukken en meenemen naar
huis.

Zelfvoorzienend
De hoofdbedoeling is het bewustmaken van mensen om voedsel lokaal te kopen en zelf te kweken in de
tuin, op het balkon en in bloembakken overal in de stad. Todmorden heeft het ambitieuze plan om tegen
het jaar 2018 volledig zelfvoorzienend te zijn op vlak van voeding.

Warme gemeenschap
Maar het stopt niet bij het aanplanten van groenten in parken, parkeerplaatsen en naast het ziekenhuis.
Zo is er een stuk grond geschonken door een plaatselijk tuincentrum dat uitgebouwd wordt tot
opleidingscentrum voor kinderen en jongeren om te leren tuinieren en groenten kweken. Andere
positieve effecten? Er is een drukbezochte lokale markt ontstaan en zelfs het toerisme is toegenomen.
Daarnaast is niet alleen het verbruik van lokale producten zoals kazen, groenten, eieren en dranken
gestegen, het gemeenschapsgevoel is toegenomen en vandalisme is jaar na jaar gedaald sinds de opstart
van het project.

Overal groentebakken
Volgens een van de drijvende krachten Pam Warhurst kan dit soort project in vele steden worden
toegepast. Momenteel is ‘Incredible edible’ opgestart in 21 andere steden in Engeland alsook projecten in
Spanje, Duitsland, Hong Kong, Nieuw-Zeeland en Canada.
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Energiebesparing
Eigen energievoorziening
Repair Café

Lokale economie

Eigen voedselvoorziening

LETS en ruilhandel

Samen tuinieren

Sociale contacten

Zelfoogstboerderij
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Verwachtingen ten opzichte van het Ekers Groenplatform :

Een veerkrachtig , groen en eetbaar Ekeren
1. Meer groen in het district :
. meer groen ter bevordering van het leefklimaat en ter voorkoming van
gezondheidsproblemen ( zie resultaten Airbezen)
“Groen in elke straat”
. bevordering van de biodiversiteit en het natuurlijke eco-klimaat
met aandacht voor de bijen (en andere nuttige dieren)
. niet enkel groene gebieden hier en daar maar overal groen
Behoud van de bestaande groene gebieden (bv. Oude Landen, parken, ….)
en meer groen in het straatbeeld

2. Eetbaar Ekeren :
. stimuleren van de lokale voedselvoorziening
. lokale producenten (behoud Ekerse boeren, CSA-boerderij, stimuleren korte keten,
….)
. Ekerse inwoners produceren zelf :
. individuele ‘eetbare’ tuinen (ipv enkel siertuinen)
. samentuinen
. geveltuinen
. eetbaar openbaar groen :
Eetbare planten op publieke gronden (parken, pleintjes, openbare domeinen, …)
en op braakliggende gronden.
. educatie, stimuleren en voorlichting in verband met mogelijkheden eigen voedselvoorziening

Mogelijke concrete acties / voorstellen naar het Ekers
Milieuplatform :
. meer, liefst eetbare, geveltuinen in Ekeren (bv. druivelaars aan sunny site of the street)
. Lentepoets : eetbare (gevel)plant als waardering bij Lentepoets.
. voorbeeldfunctie van het district : aan openbare gebouwen meer (eetbaar) groen.
. meer inbrengen van vast groen (struiken en boompjes) op brede stoep.
Voorbeeld :. aan Ekershof, Markt, …
. meer zitbanken
. activiteiten van Transitie Ekeren (Eetbaar Ekeren) bekendmaken via Ekers groenplatform
Transitie Ekeren

9 februari 2015

Resultaten AIRBEZEN-project 2014 Universiteit Antwerpen , er is werk aan de winkel in
Ekeren
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