Visietekst: het realiseren van een gemeenschappelijke/publieke
ecologische eetbare ruimte in het Hagelkruispark te Ekeren
Waarom een gemeenschappelijke/pubieke ruimte ?
om de verantwoordelijkheid en het respect voor de openbare leefomgeving te
vergroten
om de sociale cohesie te versterken door mensen samen te brengen met hun
diverse talenten
mensen motiveren en waarderen in wat ze kunnen, in hun competenties
om het gemeenschapsgevoel te ondersteunen
Waarom eetbare plekken creëren ?
ontmoetingskansen creëren: nieuwsgierigheid stimuleren; mogelijkheid tot
kennisuitwisseling
kansen om kinderen in contact te brengen met de oorsprong van onze voeding
educatief: om de zelfredzaamheid inzake voedselvoorziening te verhogen
Waarom ecologisch ?
geen gebruik van pesticiden of milieuschadelijke producten om de bodem niet te
verontreinigen en met respect voor het bodemleven, de meest belangrijke
oorsprong van gezonde voeding
bijdrage tot de ondersteuning van biodiversiteit
bijdrage tot het in stand houden van de bijenbiotopen
de tuin kan dienen als een concreet voorbeeld of model binnen een
duurzame samenleving
met respect voor de visie van de permacultuur en zijn 3 ethische principes: respect
voor mens, natuur, delen van de overvloed

Stappenplan
Stap 1: het kiezen van een geschikte plek
Er is een plek vooropgesteld die geschikt lijkt, nl. een perceel van 40 x 30 m, gelegen
tussen het pad dat van het Groot Hagelkruis naar de atletiekpiste loopt en de weilanden
Michielsen. De ruimte in het park waar vroeger de petanque-banen waren.
Stap 2: samenstellen van een Stuurgroep Hagelkruispark
Transitie Ekeren zal via bussen en bevragen op zoek gaan naar mensen die deel willen
uitmaken van de Stuurgroep Hagelkruispark.
We willen ons richten naar de straten rond het park: Groot Hagelkruis, Schoonbroek,
Akker en de Oorderse Weg.
In 2016 is er reeds een bevraging geweest in een deel van de Oorderse Weg. Hier zijn
een tiental geïnteresseerden uit naar voor gekomen.

Het doel:
een groep samenstellen van ‘trekkers’ voor het project;
het gaat om de mensen de willen meewerken aan de aanleg en onderhoud van de
tuin
op zoek gaan naar mensen die kennis hebben van biologische landbouw/
permacultuur
Stap 3: buurtbewoners betrekken
A.
B.
-

Eerste fase
i.s.m. de stuurgroep informatiemomenten beleggen om samenwerking tot stand te
brengen
mensen motiveren, verbinden, in beweging brengen
brainstormen en ideeën verzamelen naar ontwerp en verloop van het project
verschillende visie rond de eetbare tuin samenbrengen
Eens het project concreet van start gaat
samenwerken rond gezonde biologische voeding
buurtactiviteiten organiseren:
educatieve momenten
workshops
samen oogsten
feesten

Stap 4: andere organisaties betrekken
Groendienst, Natuurpunt, Velt, scholen, jeugdbewegingen, EVA-centrum, Wereldwinkel, …
Afspraken maken naar samenwerking
Stap 5: het inrichtingsplan en afspraken maken ivm onderhoud en oogsten
Eens de verschillende visies besproken en verzameld zijn kan met de stuurgroep een
inrichtingsplan opgesteld worden.
dit plan houdt rekening met het ‘biologische’ karakter van de tuin en wordt ontworpen met
de zone-elementen van de permacultuur en houdt rekening met de beschikbare middelen
(mankracht, financiën, materialen)
Tevens willen we bij de inrichting oog hebben voor de ruimte als sociale ontmoetingsplaats
(vb. picknick-bank, rustbank, kinderplekje, …)
Stap 6: Vormgeving en tuinaanleg
De stuurgroep en de buurtbewoners maken concreet afspraken rond de werkzaamheden
en starten dit dan op.
De andere organisaties worden betrokken daar waar nuttig.
Wat we verwachten/hopen:
dat mensen van alle leeftijden zich aangetrokken voelen naar deze ruimte
dat er voor alle leeftijden beleving is
dat kinderen er ook hun plek vinden
dat de tuin een uitnodiging mag worden naar ontmoeting tussen verschillende
culturen en leeftijden
dat er spontane kennisoverdracht ontstaat
de tuin ook een aanzet kan geven rond het denken in ecologische termen over
thema’s zoals voeding, energie, afval, grondstoffen, …

Stap 7: onderhoud van de ruimte en oogsten
Wij streven naar een goed gedragen concept door de buurtbewoners waarin iedereen die
zich hier mee voor inzet zijn steentje mee zal bijdragen naar onderhoud en supervisie van
deze ruimte.
Wij streven naar een opbrengst en een oogst voor iedereen die zich betrokken voelt bij dit
project.
Via een kleurencode en infoborden kan aangegeven worden wanneer iets geoogst kan
worden.
Besluit
Het zou fijn zijn mocht Ekeren zich mee op de kaart kunnen zetten, niet enkel als
bloemengemeente maar ook als eetbare gemeente conform de zustergemeenschap in
Andernach.

