
Waarom een Transition Town? 
 
Het Transition Towns (TT) -concept gaat over 
oplossingen en laat zien hoe je die zelf organiseert. 
Het doet een beroep op de eigen inzichten, 
wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone 
mensen. Kortom: Transition Towns zijn gebaseerd 
op de kracht van de lokale gemeenschap. 
 
De TT-initiatieven hebben een ambitieus doel: je 
eigen stad, wijk, dorp of streek voorbereiden op de 
combinatie van een permanente oliecrisis (Peak 
Oil) en de klimaatcrisis. Dit noodzaakt ons tot 
omschakeling naar een economie die steeds 
minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen. En 
dat kan! 

 
In korte tijd wereldwijd 

In 2006 startte in Totnes (Zuidwest Engeland) het 
eerste TT-initiatief. Inmiddels zijn er in Groot-
Brittannië al meer dan tachtig Transition Towns en 
hebben wereldwijd vele honderden gemeenten en 

gemeenschappen de ambitie om een Transition Town 
te worden. In het korte tijdsbestek van slechts twee 
jaar ontstond zo een snel groeiend, veelkleurig en 
wereldwijd Transition-Netwerk. 
 

Wegwijzers 
 
Een Transition-initiatief komt tot stand volgens een 
twaalf-stappen-plan. Elders in deze folder tref je die 
aan. Deze aanpak is inmiddels succesvol beproefd in 
vele tientallen steden en dorpen. Eerst in Groot-
Brittannië, maar inmiddels wereldwijd.  
 
Rob Hopkins, grondlegger van het Transition Towns 
concept, schreef een aanstekelijk handboek, dat in 
2009 in Nederlandse vertaling is gepubliceerd.  

 
Op www.transitiontowns.nl 
zie je de laatste stand van 
zaken. Daar kun je ook een 
vertaling van de 
Basishandleiding 
downloaden, korte afgeleid 
van Hopkins’ Transition 
Handbook. 

 
 

TT opzetten in je eigen wooonplaats ? 
 

Lees de Basishandleiding, het Transitiehandboek of 
volg een training van TT- Nederland en maak een 
start! Heel handig is om contact op te nemen met 
mensen uit naburige gemeente(n) die al aan de slag 
zijn gegaan. Kijk op www.transitiontowns.nl voor 
het meest recente landelijke overzicht.  

 

Transition Towns Nederland 
info@transitiontowns.nl 

www. Transitiontowns.nl 
 

Transition Towns Nederland 
De kracht van de  

lokale gemeenschap 
 

Transition Towns zijn lokale gemeenschappen 
(steden, dorpen, wijken, buurten) die zelf aan   
de slag gaan om ons wonen, werken en leven 

minder olie-afhankelijk te maken. 

 

Met Peak Oil en klimaatverandering als 
drijfveren komen men n in Transition Towns    

Kun je je een leven voorstellen  

seIn Nederland ontstonden vanaf  2008 
initiatieven in onder andere Deventer, 
Groningen, Den Haag, Amsterdam, 
Nijmegen, Leeuwarden en Zutphen. Op 
www.transitiontowns.nl staat een lijst van 
alle  ‘Lokale initiatieven’ op dit moment. 

in actie voor verandering van onderop. 
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http://www.transitiontowns.nl/
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2 uitstoot zijn beide noodzakelijk. 

3. Leg het fundament  

De Transition Town methode is een aanpak met Hoofd, Hart en Handen 

Een Transition Town (TT) -initiatief werkt op drie niveaus: kennis en bewustwording, psychologie en 
visievorming, en het direct neerzetten van concrete, tastbare resultaten. Deze drieslag wordt  ook wel 
Hoofd, Hart en Handen van het TT-initiatief genoemd. 


