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transitie

Transitie is een omschakeling of verandering:

- Indien je iets wilt wat er niet is.

- Als er iets is wat je niet wilt.

In Nederland is er een hogere opleiding transitiekunde en duurzaamheid.

Lesgever is de hoogleraar Jan Rotmans                               https://www.janrotmans.nl

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.

De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, 

maar niet voor ieders hebzucht.

Gandhi

De wereld, zoals we die hebben gecreëerd, 

is het resultaat van het proces van onze manier 

van denken. 

Hij kan niet worden veranderd zonder onze 

manier van denken te veranderen.

Einstein

https://www.janrotmans.nl
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destructieve verhouding - de technosfeer parasiteert de biosfeer

biosfeer: waar leven gedijt

kringloop is de regel

afval = grondstof

technosfeer: menselijk subsysteem

rechtlijnig: onttrekken - gebruik - afval

afval = probleem

              giftig, niet afbreekbaar

              evenwicht verstorend

drastisch dalende biodiversiteit, 

extreem weer en klimaatverandering

systeem nu
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systeem gewenst

ingebed   grenzen in beeld - sociaal en planetair

compatibel - symbiose - regeneratief 

versterkend - voedend

donuteconomie       Kate Raworth
 

ondergrens: sociaal fundament

bovengrens: ecologisch plafond

e-boek 11 blz -----------

Franciscus van Assisi en de Donut-economie: een oproep tot een broederlijke 

manier van leven - van Stijn Demaré filosoof en theoloog KU Leuven

https://hetveergenk.be/wp-content/uploads/2020/11/Delen-als-hefboom-voor-systeemverandering.pdf

https://hetveergenk.be/wp-content/uploads/2020/11/Delen-als-hefboom-voor-systeemverandering.pdf


oorsprong

drijfveer

Transitie kent zijn ontstaan in het Britse Totnes in 2006 aan de vooravond van de als 

maar stijgende olieprijzen. Rob Hopkins is de grote bezieler van deze bottom up beweging.

Industrie en landbouw afhankelijk van olie = stijgende prijzen = dalende koopkracht

- organische/biolandbouw

- hernieuwbare energievoorziening 

- hernieuwbare materialen

- kringloop

loskomen van fossiel (brandstoffen)

- bio CSA of plukboerderij                                                                                                                   http://www.csa-netwerk.be

- coöperatieve hernieuwbare energievoorziening - We the power  https://www.youtube.com/watch?v=75A9WGxoUn8 

- delen van kennis, talenten en middelen – LETS, repaircafé, makersplek, samentuin, 

- gemeenschapshuis, materialenbib

- bottom-up = niet wachten tot de overheid in gang schiet.

lokale veerkracht - burgers nemen het heft in handen

2007 2010 2022

http://www.csa-netwerk.be
https://www.youtube.com/watch?v=75A9WGxoUn8


transitie in Ekeren
belevingstuin woonzorgcentrum Hof De Beuken   https://ekeren.transitie.be/permacultuurproject_HDB

- een gedeelte van de tuin is omgevormd van een gazon met klimopperkjes naar een minivoedselbos

- natuur als hulp in de zorg                                                                                                                https://edepot.wur.nl/285000 

- de bewoners kunnen met ons meewerken met bijstand van een ergotherapeut

- samenwerking met scholen zorgt voor verbinding over de generaties heen

https://ekeren.transitie.be/permacultuurproject_HDB
https://edepot.wur.nl/285000


transitie in Ekeren
Hagelkruispark pluktuin Pimpernel                                                        https://ekeren.transitie.be/hagelkruispark

- eetbare tuin in het Hagelkruispark met fruit, doorlevende groenten en kruiden

- van mooi groen naar mooi eetbaar groen

- een eerste aanzet naar een eetbare stad                         https://nl.urbangreenbluegrids.com/projects/the-bible-city-andernach

- buurtgedragen 

https://ekeren.transitie.be/hagelkruispark
https://nl.urbangreenbluegrids.com/projects/the-bible-city-andernach


transitie in Ekeren
netwerk duurzaam Ekeren                                                                                           https://ekeren.transitie.be/netwerk

- zichtbaar maken van lokale doeners: handelszaken, verenigingen en burgers

- Monica’s Paradijs                                                                                                                       https://www.monicasparadijs.com/blog

- hierbij een uitnodiging om eigen initiatieven op de kaart te zetten

- maakt actie zichtbaar

- stimuleert samenwerking

Netwerk transitie Ekeren
Deze kaart is gemaakt met Google My Maps. Maak er zelf een

https://ekeren.transitie.be/netwerk
https://www.monicasparadijs.com/blog


inspirerende voorbeelden

lokale munt                                                                                                                                                            https://muntuit.be

in de wijk Rabot-Blaisantvest in Gent belonen we inzet voor de wijk met Torekes       https://www.torekes.be/nl/home

energiegemeenschappen
We the power: film over coöperatieve hernieuwbare energie https://www.youtube.com/watch?v=75A9WGxoUn8

eetbare stad Andernach zusterstad Ekeren
- eetbare groenzorg met een sociale dimensie    https://nl.urbangreenbluegrids.com/projects/the-bible-city-andernach

- jobs voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  https://www.youtube.com/watch?v=3C4cLxwMBOk Duits

- bioboerderij aan de rand waarvan het aanbod wordt verkocht in de wereldwinkel 

- lokale fairtrade (50/50 met internationale faitrade)

- bio 3-gangen menu voor 3 EUR voor minderbedeelden

https://muntuit.be
https://www.torekes.be/nl/home
https://www.youtube.com/watch?v=75A9WGxoUn8
https://nl.urbangreenbluegrids.com/projects/the-bible-city-andernach
https://www.youtube.com/watch?v=3C4cLxwMBOk


inspirerende voorbeelden

Ungersheim dorp in de Elzas Franrijk 

film: qu'est-cequ'on attend (waar wachten we op) trailer                               https://www.youtube.com/watch?v=QwLvYV301MA

Power in our hands: voorstelling van de transitie in Ungersheim door Rob Hopkins - fragment na  3 

min 28 sec                                                    https://www.hetkanwel.nl/2019/02/18/de-transition-movement-zorgt-voor-een-duurzame-maatschappij

100 nieuw jobs, 600 ton minder CO2, een jaarlijks besparing van 120.000 EUR op de begroting en 

een hechtere gemeenschap

filmverhuur: in Luik Les Grignoux: dist@grignoux.be - Nederlands ondertitelde versie vragen

vertaling film is een samenwerking tussen Transitie Tervuren en Transitie Wezembeek-Oppem 

https://www.youtube.com/watch?v=QwLvYV301MA
https://www.hetkanwel.nl/2019/02/18/de-transition-movement-zorgt-voor-een-duurzame-maatschappij


naslag
- Vamilie lokale gemeenschappen h ps://www.vamilie.nl 
- Muntuit lokale munten, voorbeeld Torekes                h ps://muntuit.be  
- Lets Vlaanderen                                                   h ps://www.letsvlaanderen.be 
- DIY Seeds videohandleidingen over zaden h ps://www.diyseeds.org/nl/films
- repaircafés herstel van gebruiksvoorwerpen        h ps://www.repaircafe.org 
- autodelen  h ps://www.autodelen.net/nl
- Exploded view = voorbeeldproject op ware groo e van een woning met tal van nagroeibare 
- grondstoffen h ps://theexplodedview.com/nl/the-exploded-view-beyond-building
- Vanaf 2023 opgesteld in Kamp C provinciaal centrum duurzaam bouwen & wonen

h ps://www.kampc.be/explodedview
- CSA netwerk: Gezonde landbouw voor een betrokken buurt                  h p://www.csa-netwerk.be 
- De Langenoten: grond vrijkopen voor de biolandbouw           h ps://www.delandgenoten.be 
- De Landwijzer: opleiding bioboeren h ps://www.landwijzer.be 

de natuur als voorbeeld
Het sterkste natuurlijke materiaal ter wereld? Dat is niet spinnenzijde, maar wel de tandjes van een 
klein zeeslak. 9x sterker dan onze tanden 

h ps://www.technopolis.be/nl/blog/ken-jij-het-sterkste-materiaal-ter-wereld
opruimers
Larven van de Noordoost-Azia sche kever verteren polystyreen (piepschuim) 

h ps://www.newscien st.nl/nieuws/larven-die-piepschuim-eten-kunnen-plas c-afval-helpen-wegwerken

De larven van de wasmot eten gaten in plas c
                 h ps://www.na onalgeographic.nl/milieu/2017/04/dit-beestje-eet-plas c-kan-het-onze-troep-opruimen

wat doet landbouwgif met ons
Waarom krijgt straks iedereen de ziekte van Parkinson?        h ps://www.youtube.com/watch?v=3JKECIJDFXU 

https://ekeren.transitie.be/userfiles/20221022_presentatie_transitie.pdf
https://www.newscientist.nl/nieuws/larven-die-piepschuim-eten-kunnen-plastic-afval-helpen-wegwerken
https://www.nationalgeographic.nl/milieu/2017/04/dit-beestje-eet-plastic-kan-het-onze-troep-opruimen
https://www.vamilie.nl
https://muntuit.be
https://www.letsvlaanderen.be
https://www.diyseeds.org/nl/films
https://www.repaircafe.org
https://www.autodelen.net/nl
https://theexplodedview.com/nl/the-exploded-view-beyond-building
https://www.kampc.be/explodedview
http://www.csa-netwerk.be
https://www.delandgenoten.be
https://www.landwijzer.be
https://www.youtube.com/watch?v=3JKECIJDFXU
https://www.technopolis.be/nl/blog/ken-jij-het-sterkste-materiaal-ter-wereld
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