
Transitie Ekeren : Stuurgroep 7 november 2014 
 
Aanwezig : Erik en Zus (bedankt voor de fijne ontvangst), John, Sus en Greet, Christel, Geertje en 
Erik 
 

1.  Hof De Beuken 
 
. Onders inpuls van Geertje en Greet zijn er de voorbije periode al enkele mooie stappen 
  gezet : 
 . compostpaletten zijn er om een composthoek te maken 
 . afspraak met de kinderen van school de Bunt die regelmatig komen helpen 
 . de animatieploeg van HdB neemt samen met Geertje, Greet (en Nicole Van Den 

  Bosch) actie om stilaan verder vorm te geven aan de tuin (en aan een jaarplanning) 
 
 . Geertje gaat om de 14 dagen woensdagmiddag werken in de tuin. 
 . werkmateriaal zal ter beschikking zijn in de kelder (zijdeur aan de cafeteria) 
 . Conceptverandering : omwille van de erg schaduwrijke tuin gaan we niet enkel meer voor 
    Eetbare planten maar kunnen er ook niet-giftige planten in de tuin komen. 
 . tip : de nieuwsbrief van Ygdrasill is zeer interessant (misschien ook zinvol als uitstap om later 

  eens in te plannen) 
 
. to do : een composthoek maken 
 . Geertje vraagt aan het HdB-team wanneer zij een halve-werkdag kunnen inplannen. 
 . We kunnen dit knutselmoment combineren met compostinformatie. 
 . naar de toekomst zouden we het ‘keren’ van de compost kunnen combineren met  
   een informatiemoment voor geïnteresseerden compostliefhebbers. 
 . andere klusjes voor de werkdag : draad op 3e pergola, bloembollen planten, … 
 
. afhankelijk van wat de deskundige zegt, kan er binnenkort of naar de toekomst ook een 
  informatiemoment rond snoeien van fruitbomen worden gegeven. 
 
. Zowel voor de compost of het snoeien kan eventueel Valère worden aangesproken. 
  (Valère heeft cursussen fruitsnoeien gegeven in Vorderstein) 
  Greet informeert eens. 

 
 

2. De Korven : 
 
. Opzetten Zelfoogstboerderij in Ekeren : 
 
  Via de Stad en OCMW hebben we zicht op een aantal potentiele gronden maar beide 
  Instanties willen hier wel ‘geld uit halen’.  Op de gronden zitten waarschijnlijk ook nog claims  
  (pachtafspraken) zodat het helemaal niet duidelijk is of deze pistes wel bruikbaar zijn. 
. Anderzijds is het misschien zinvol om toch eens met een plaatselijke boer (op leeftijd) te 
  gaan praten.  (zo stopt boer Peeters met zijn bloemenkwekerij).  Dit gesprek gebeurd best 
  van boer tot boer.   
  Om vooruitgang te boeken in dit project zal het van belang zijn een enthousiaste boer te 
  vinden die mee aan de kar wil trekken. 
  TO DO  :  Erik zoekt Boer  (terug contact opnemen met Joke, en eventueel via Landwijzer) 
 
. Milieuplatform : 
 
  Erik doet tegen volgende stuurgroep een voorstel van visietekst wat Transitie Ekeren  
  wil nastreven in het milieuplatform. 
 
. MOS :  
 
  Geen verder nieuws van Veerle Moons. Deze korf zetten we stop. 
  Het betrekken van scholen gebeurt reeds bij Hof De Beuken. 
 



 
 

3. Hagelkruispark : 
 
. Geertje is naar de focusgroep geweest. 
. De eetbare tuin wordt vermoedelijk tijdelijk uitgesteld omdat de ruimte mogelijks moet 
  dienen als tijdelijke parkeerplaats bij heraanleg Kloosterstraat. 
  De beslissing hierover valt eind november. 
. Het feit dat er eerst een tijdelijke parking is zou enkele voordelen kunnen hebben : 

  . ondertussen hebben we zelf meer know-how opgebouwd. 
  . het gras is dan meteen weg 
  . en we kunnen hopelijk wat eisen stellen naar goede grond. 
 
  

4. Trage Wegen : (Greet en John) 
 
. Er was een zeer mooie opkomst naar de Trage-Wegendag eind oktober. 
. Op 17 november is er een vergadering om het vervolg af te spreken. 

 
 

5. Website en Facebook : 
 
. Facebook : we beslissen om Facebook voorlopig stop te zetten (of toch in ieder geval om 
  onze Transitie Ekeren Facebook voorlopig stop te zetten).  We verwijzen de mensen gewoon  
  door naar onze website. 
 
. Website : de bedoeling is om een meer informatieve website te maken. 
  Bv. onder ‘cursus permacultuur’ zou de informatie van de cursus kunnen komen 
  Omwille van tijdsgebrek zullen we dit na de jaarwisseling verder aanpakken. 

 
6. Volgende samenkomst : 

 
De volgende stuurgroep zal plaatsvinden op vrijdag 16 januari om 20 uur ten huize Erik B. 
 
 

 
Groetjes en tot binnenkort. 

Erik 


