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TransitionTowns
DuurTÀme krachtvan de
lokale gemeenschap
Nederland krijgt steeds meer Transition Towns. Dit zijn lokale
gemeenschappen die zélf het heft in handen nemeó om duurzamer
te leven en minder afhankelijk te zryn van olie. 'samen kun je in je
wijk, dorp of stad veel bereiken.'

November 2007. PaLrl He*driksen is voor een cursus in
Engeland an belandt per toeval bij een lezin.q r an Rob
Hopkins, de initiaticfnemer van Transition Tor.vns. Die
houdt een verbaal ovel kl,imaatveranclering. het opraken
van fossiele brsndstoffen en hoe j e aan die on twikke-
lingen tegenwicbt kunt bieden met lokale voeclsel-
voorziening cn duurzaam en mintler ener.giever.bt.uik.
Hendriksen is onderde indruk. Ter.ug in Necler.land
koopt hij Het Transitie Handboek ririr Hopkins en
zoekÉ en vindt medestanders. Eind 2008 zi.jn Transition
Towns Neclerlancl en Transition Towns Deventer - de
'nvoonplaats van Hendfiksen*een Í'cit. Sinclsdien zijn er
zo'n dertig Transition Towns in Nederland en een
kleine vijÍïig in oprichrin-e. Hendriksen: 'Ze zijn
opgericht door gewone nrensen. met gewone gezinnen
en een normiile baan. Wat ons bindt, is het besel dat we
iets moeten doen tegen klimaatver.anderin-r en piekolie,
zoals het eindc van de beschikbare goeclkope aar.dolie
wordt genoemd.' Want, zo stelt hij, individueel bereik
je te weinig. 'Samen kun je activiteiten ontplooien clie
de burger moed geven.'
Hendriksen licht toe.'Via voorlichtin-rrsbij eenkon.rsten
maken r.ve geïnteresseerden entl-rousiast. We laten ze
daarbij vooral zelf ideeën aandragen om hun wijk te
verduurzamen. Van daaruit ontstaan langzaarn maar
zeker werkgroepen. die aller.lei activiteiten ontplooien
om tlrensen bewust te maken en de zelil.edzaamheid te

bevordelen.' Hr.1 geeÍt een voorbeeld. ,Lokale

voedselvoorziening is belangr.ijk voor de transitie, om
verandering te bewerkstelligen. Daar-bij maken we
gebruik van permacultuur, een teeltmcthode rvaarin cle

mens samenwerkt rnet de natuur om een beterc ri,ereld
voor ons allcmaal te maken. Maar je kunt ook clenken
aan moestuinen op braakliggende terreinen in de buurt
of het planten van Íl'uitbomen in een park.' Een ander
voorbeeld zijn de reparatiecaÍés. 'Wij zi.1n cle nteest
hulpeloze -eenerarie die ooit sele efd heelr. ..\ls iets
kapot is. gooien we het we-u. In het rep.rratiecaÍi kLrn je
je kleren, fiets of elektrische apparaten ntaken met
professionele hulp.'
En z.o z,tjn er tallozc andere voorbeeldcn te noemen.
Iedele Tlansition Town kiest zijn ;i,qen lctiviteiten.
Darbij wordt vaak dc samenr',.-rking ntet lokale
overheid gezocht. 'Zij u,erken gral1,q mee. ze zien clat
dit soort burgerinitiatin,en n erkr.' L iteinclelijk is het
doel van iedere Tlansition Tos n ont na on_ceveer dt.ie
jaal te komen tot een \linder-Ener,qie plan. Hendriksen:
'Dat is een aanlokkelijk.. r i:re op hoe een lokale
sarncnleving kan flolcren zonclcr athankelijk te zijn van
fossiele brandstotÈn. Her i\ ook de urondslag om met
de gemeente in _se:irr.k te gaall o\'Èr de uitvoer.ing van
voolstellen.' Ileer tntbrntatie ot cr Transition Towns.
activiteitcn. cliteria en qenteenten rvaar groepen actief
zijn. r'indt u op \\'\\ \\.transitiontorvns.nl.



9 RABOBANK

BEWONERS IN DEVENTER GAAN ZELF HET DAK OP VOOR ZONNE-ENERGIE

LN
<.
$

'Samen optrekken'
D; ir.:r:r i.rrt J.- \'.ijk i::tiekenr lri orlgedoopt ran De

F.,... :r: r] Z,': :t;:'..,r;1. \\ .r:li Zrr Il r-i hui:hoUdens gaan

Ll\ af rll z-a:l:li-::-r--:--.'. !I;l l;;; alll:\itrlrl tiiclCn: CCn

hijeenkoni>i \;r T:.::'.ii--a'I'. T,r" ',' pa. -'f i31. r e::t:lt

Aclri Ros. eeli \.tn.ie ir,:-',:i.-:-.;ll..:': 'Ka'fi ti.r.lf ilii \\.1:

er een rvijkalond r an tle ,i-ii':,-';:ri: D.'..r r' sri re'islild
op ideeên om de rvijk tc rerbeteren. Onr pi-rn olll \trLrr

zonne-energie te gaan. haalde r erreu eg de nlllste
stemmen.' Een taakgroep stelde een plan lan aanpak

op, er werd geflyerd en er rverd cen r oorlichtings-

bij eenkomst gehouden vool' zo' n ne-uenti g belang-

stellenclen. Het enthousiasme was groot. maar ja: die

prijs. 'De terr.rgvcrdientijd voot'een individu is vijttien
jaar. \\'ij presenteerden drie manieren om de kosten te

drLrkken: gezarnenlijk inkopen, elkaar helpen bij de

rrnleg én subsiclie aauvragcn.' Dool de collectieve

inkoop is de prijs van de panelen tuim20c/c gedaald.
'Det is dc k'acht van samen optlekken.' zegt Ros'

Da.rmaast schoot de provincie Overijssel te hulp.
'Omdat s ij 75 huishoudens hebben gernobiliseerd,

s ilclen zij subsidiëren.' De intentieverklaring met de

ler erancier is getekend. Ros: 'De terugverdientijd is nu

zeven tot ne-een jaar. In fèbluari zijn we het dak

op-ee gaan !' Meer inÍbrmatie op ww'nv. zonnehoven.nl.
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RABOBANK UTRECHTSE HEUVELRUG STEUNT TRANSITION TOWNS

'Coóperatieve g ed achte'
Het startende Transition Towns op de Utrechtse

Heuvelrug klopte aan bij de Rabobank. 'Ze vroegen

een bijdrage uit ons Rabo Stimuleringsfonds,' zegt

Marieke Aalders, coóperatieadviseur bij Rabobank

Utrechtse Heuvelrug. 'Vanuit dat fonds steunen we

grotere, innovatieve projecten in de regio. Het idee

sprak ons aan, het past bij de Rabobank. Sterker: het is

de coóperatieve gedachte. Daarom hebben we voor-

gesteld om het steviger neer te zetten in de regio, in ruil
voor een driejarige samenwerking en een passende

financiële bijdrage.' Het was niet aan dovemansoren

gericht. In korte tijd legden de initiatiefnemers een

gedegen projectplan bij de bank neer. compleet met

doelen en jaarplannen. 'Dat gaf vertrouwen.' De bank

gaat de verrichtingen van Transition Towns op de voet

volgen, aldus Aalders. 'Twee leden uit onze ledenraad

fungeren als klankbord en ambassadeur. Enjaarlijks
evalueren we de voortgang.' Het eerste jaar is gericht

op bewustwording over piekolie en klimaatverandering

en de lokale gevolgen daarvan. Daama volgen er

concrete projecten. 'De doelstellingen van Transition

Towns sluiten goed aan bij onze eigen doelen om de

sociale cohesie en duurzaamheid te bevorderen. Wij
verwachten er veel van.'
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TRANSITION TOWNS IN AMSTERDAMSE PIJP AL TWEE JAAR ACTIEF
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'Geld in dew11khouden'
-\l ruim tri ee jaar s orclt er in de Amsterdamse Pijp

geu'erkt aan een duurzame wijk. Linder van den Heerik

is deelnemer van het eerste uur. 'Onze workshops

hebben een limiet van twintig personen. Ze z\Ílen over

het algemeen vol.' Transition Towns geeft onder meer

workshops permacultuur en wol spinnen. 'Om te

overleven in een olieonaftrankelijk wereld, zijn kennis

en vaardigheden nodig.' Ook is er maandelijks een

reparatiecafé. 'We leren mensen onder meer meubels,

elektrische appaïaten en fietsen repareren. Het is

mateloos populair.' Daarnaast lopen er meer projecten

die lokaal een verschil maken, zegt hij. 'We zijn bezig

om het Sarphatipark eetbaar te maken. Met fruitbomen,

klein fruit, paddenstoelen, een moestuin. Daamaast

hebben we de VersVoko, een coÓperatie waarvan de

leden gezamenlijk groenten en zuivel bij boeren in de

buurt kopen. Verder is er een werkgroep die gaat

bekijken hoe huurders hun woning duurzamer kunnen

maken en hebben we de werkgroep Lokale economie'

Hierbij zijn zo'n twintig lokale ondernemers

aangesloten, die duurzaam werken of van plan zijn dat

te gaan doen. 'Doel is ook om de euro's die mensen

uitgeven, in de gemeenschap te houden door ze uit te

geven bij kleine, lokale ondememers.'


