
WERELDMEERDAAGSE 

 
TRANSITIE 

 
 
STAP 1 : INFO TRANSITIE        duur: 3 minuten 

 
Korte infoverstrekking over:  

- klimaatverandering (in Zuiden en Noorden) en de gevolgen 

- uitputting van grondstoffen: grondstoffen die eindig of vervuilend zijn of die verkregen  
        worden uit roofbouw in andere continenten. 

- we  kunnen er zelf veel aan doen, door op andere manier te gaan leven 
(voedselvoorziening, transport, energievoorziening, verwarming, ….)  

 
TRANSITIE BETEKENT OVERGANG.   
De Transitiebeweging wil werken aan de overgang naar een minder vervuilende manier van 
leven door in de eigen buurt zelf projecten op te zetten en door samenwerking te stimuleren. 
Ze wachten niet op de overheid of het bedrijfsleven om duurzame veranderingen te 
realiseren.  
Het is een burgerbeweging die vraagt om inzet van alle mensen op gebied van voedsel, energie 
en economie. 
 

VERVOER 
. meer gebruik maken van fiets en openbaar vervoer 
.autodelen :  samen een auto delen  -> gemakkelijk, voordelig en minder auto’s op de weg 
. gezamenlijk vervoer voor aankopen   -> minder auto’s en minder vervuiling 
. fietsen ipv vrachtwagens voor het pakjesvervoer in de stad -> minder vervuiling, veiliger 
 
VOEDSEL   
. meer lokale voedselproductie -> minder voedselkilometers en dus minder vervuiling 
. natuurlijke landbouw (permacultuur) in plaats van grootschalige monocultuur -> geen  
                                                             vervuilende pesticiden, meer diversiteit 
. zelf groenten leren kweken 
. samentuinen -> goed voor het sociaal netwerk, beter benutten van de beschikbare ruimtes 
. voedselverspilling tegengaan -> beter benutten van geproduceerd voedsel 
. meer groenten en noten in plaats van vlees -> minder broeikasgassen en veel minder 
                                waterverbruik 
 
ENERGIE 
. samen voor meer hernieuwbare energie  -> minder CO2 uitstoot, niet opgebruiken van de 

                    eindige grondstoffen zoals aardolie, aardgas 
. seizoensgroenten van bij ons in plaats van serregroenten -> minder energie nodig  
 



ECONOMIE 
. samen delen en ruilen (LETS) -> minder goederen nodig, minder productievervuiling 
. minder wegwerpeconomie (repaircafé) -> minder afval, minder vervuiling 
 
LETS (Local Exchange and Trading System) = alternatief betaalmiddel 
 
LETS is een eigentijdse manier van ruilen en samenwerken tussen mensen. Een LETS-groep is een 
plaatselijke ruilkring in gemeente of stad die gebruik maakt van eigen LETS-eenheden om de 
ruildiensten te waarderen. Er zijn dus geen euro’s voor nodig.  Een LETS-eenheid geeft aan hoeveel 
tijd er in een ruildienst wordt geïnvesteerd: de LETS-groep spreekt af hoeveel LETS-eenheden 
overeenkomen met één uur. Een ruildienst is occasionele hulp en/of uitwisseling van kennis, 
vaardigheden en ervaring tussen LETS-leden. (vb. persoon A strijkt 1,5 uur voor persoon B en krijgt 
daarvoor 15 lets, die kan zij inzetten om bvb. haar dakgoot te laten schilderen door persoon C)  
Ook spullen kunnen verletst worden.  
Meer info op www.letsvlaanderen.be  
 
RepairCafé : 
In een repaircafé kan je met je kapotte spullen terecht waar je ze in een gezellige omgeving en onder 
deskundige begeleiding kan laten herstellen. De herstellingen gebeuren door vrijwilligers en zijn 
gratis. Minder afval, minder kost en bovendien gezellig sociaal 
Meer info op www.repaircafe.org 

 

Over transitie moet je deze drie zaken onthouden : 

    1. Klimaatsparende manier van leven 

2. Afstappen van grondstoffen die eindig zijn 

3. Mensen terug voor zichzelf leren zorgen en opnieuw samen leren werken en leven 
 
 
    

STAP 2: ELEKTRO OVER TRANSITIE                  duur: 1 minuut 

  
OPDRACHT: Beantwoord vraag 3, 9, 11 en 17 op de elektro 
      

WIT : TRANSITIE ALGEMEEN (antwoorden) 
vraag 3 = bezit vraag 9 = fossiele brandstoffen  vraag 11 = klimaatverandering  
vraag 17 = alternatieve 

 
 

Per juist antwoord: 20 Duro’s  

 

 



STAP 3:  DEELTHEMA KIEZEN + UITLEG             duur: 2,5 minuten 

Jongeren dobbelen, de kleur geeft aan welk transitiedeelthema wordt besproken aan de 
hand van de panelen.  

Elk deelthema heeft zijn eigen kleur (zowel op het paneel als op de elektro) 

 

WIT : NOG EENS DOBBELEN ! 

GROEN : VOEDSELBOS 

GEEL :  GEZONDE EN BETAALBARE VOEDING 

ROOD : ENERGIE 

BLAUW : ECOLOGISCHE VOETAFDRUK 

ZWART :  MAG MEN ZELF EEN THEMA KIEZEN 
 

Uitleg panelen: zie achtergrondinformatie 

 

STAP 4: ELEKTRO           duur: 1 minuut 

OPDRACHT: Los zoveel mogelijk vragen van het deelthema binnen de minuut op. 

 
Per juist antwoord: 20 Duro’s 

 

Oplossingen elektro :  

GROEN : VOEDSELBOS 
vraag 4 = pluk je fruit… vraag 7 = gemengde beplanting…     vraag 15 = worden aangeplant… 
vraag 20 = zuiveren de lucht 

 
GEEL :  GEZONDE EN BETAALBARE VOEDING 
vraag 2 = bodemvergiftiging vraag 13 = rups vraag 16 = permacultuur    
vraag 18 = wereldwijde 

 
ROOD : ENERGIE 
vraag 6 = jaarlijks    vraag 10 = onuitputtelijke   vraag 12 = duurder   vraag 14 = hernieuwbare 

 
BLAUW : ECOLOGISCHE VOETAFDRUK 
vraag 1 = veggiedag vraag 5 = voedselproductie vraag 7 = broeikasgassen 
vraag 19 = korte douche 
 



ACHTERGRONDINFORMATIE 

Uitleg panelen: 

GROEN : VOEDSELBOS 
 

Het klimaat herstellen dat kan een bos: lucht zuiveren, water vasthouden en teruggeven, de 
bodem verrijken, gezond voedsel voortbrengen.  
Maak kennis met een duurzaam systeem, dat binnen een oppervlakte van 1 hectare mogelijk is  
als je een tuin ontwerpt die de naam bostuin draagt of voedselbos.   
 
Een voedselbos is een systeem van bomenlandbouw waarbij je bomen en andere vaste 
planten combineert met voedselproductie.  

Kan je eten van een voedselbos?  
Jazeker, fruit, noten, bessen, paddenstoelen en vele vergeten groenten. 
Een slaatje uit het voedselbos is samengesteld uit een 10-tal wilde en onbekende 
Groenten: zevenblad, dovenetel, bladmosterd, bladkool, eetbare klokjes, dagleliebloemen.  
Ook in soepen en groentetaarten: kleine veldkers, winterpostelein, brandnetel, vogelmuur, 
zevenblad (selderachtige smaak), krulmalva, daslook, akkermelkdistel, sleutelbloem, zandkool 
= wilde rucola  
 
De grote verdienste van een voedselbos is de biodiversiteit, dankzij de gemengde 
beplanting, de gelaagdheid: bollen, knollen, bodembedekkers, kruiden, klimplanten, lage 
struiken, lage bomen en hoge bomen. Een pracht van een ecosysteem. Plantengemeenschappen 
ondersteunen elkaar voor bestuiving, voorziening van voedingsstoffen, preventie van plagen 
en ziekten. Elke laag heeft een functie en je krijgt een intense wisselwerking tussen de lagen. 
Het ecosysteem van een bos zorgt ervoor dat extreme warmte en koude wordt gematigd, 
water wordt opgeslagen en er ontstaat een ideale luchtvochtigheid.  
 
GEEL :  GEZONDE EN BETAALBARE VOEDING 
 
We gaan nu eens op dezelfde manier naar ‘voedsel telen en kopen’ kijken als naar een 
verkeerslicht.  

ROOD: Goedkope groenten in de supermarkt, zijn niet altijd op een milieuvriendelijke manier 
            geteeld: kunstmeststoffen, pesticiden, monocultuur door multinationals, verarmen en  
            vergiftigen de bodem. Voedselzekerheid en klimaat worden daardoor bedreigd. 

ORANJE: Zet ons aan tot nadenken: Laten we de bodem verder vernietigen, het  
                 water meer vervuilen, plaatselijke bewoners verarmen zodat wij goedkoper 
                 kunnen consumeren? Stoppen of doorgaan? 
GROEN: We dragen de wereld, de mensheid, de dierenwereld en de plantenwereld veel  
               respect toe en denken na over de herkomst van een product. We houden rekening 

     met leefbaarheid en gezondheid van alles en iedereen. We consuminderen. 
 



Biologische landbouw staat garant voor duurzame landbouw = behoud van goede bodem. 

Een voedselteam: zo rechtstreeks mogelijk producten aankopen bij lokale boeren. 

Permacultuur: zelf groenten telen met respect voor bodem, mens en dier. 

 
ROOD : ENERGIE 

 
De transitie naar een duurzame energievoorziening is onontkoombaar. We kunnen niet 
doorgaan op de huidige weg, met fossiele brandstoffen die eindig zijn en het milieu vervuilen. 
 
Mogelijke oplossingen zijn: 
 Verschillende energiebronnen gebruiken: zon, wind, waterkracht, biomassa, aardwarmte …  

(In 1 dag straalt er meer energie van de zon op ons aardoppervlak dan wat we jaarlijks verbruiken. Met een 
oppervlakte van 3 x België aan zonnepanelen in de woestijn, kan je heel de wereld van energie voorzien.) 

 Het verbruik in overeenstemming brengen met het aanbod: toestellen in of uit te schakelen 
naargelang er energie voorhanden is.     

 
 Energieoverschotten opslaan: in batterijen, supercondensatoren, pompcentrales, vliegwielen, 

warmte, perslucht of in brandstoffen zowel gasvormig (waterstof, groen gas) als vloeibaar 
(methanol, ethanol).   

 

BLAUW : ECOLOGISCHE VOETAFDRUK 

De ecologische voetafdruk is de ruimte de we per persoon door onze leefstijl  
innemen op aarde. 
We hebben elk recht op gemiddeld 2,1 hectare. 
Wereldwijd gebruiken we nu 2,7 ha per persoon. 
Leefgebieden van dier- en plantensoorten verschralen en verdwijnen. 
 
1.  Consumptie: wat kan je doen? 

- Ga bewuster om met je aankopen: tweedehands, bewust aankopen  
           - Consuminderen: koop minder, koop wat je echt nodig hebt  

- Vervang niet te snel je spullen, laat ze repareren, …  
           - Wees bereid om een eerlijke prijs te betalen 
 
2. Eten en drinken:  

Sinds 1950 is de vleesconsumptie wereldwijd vervijfvoudigd  
De impact van rundvlees op het ecosysteem is zeer groot.  
Verbruik van water in de voedingsindustrie (bron Le Monde)  

 
per 1kg rund  15500 liter = 220 baden 
per 1kg varken  4900 liter = 70 baden 
per 1 kg kip  4000 liter = 57 baden 
per 1 kg graan 1300 liter = 19 baden 
per 1kg appelen 700 liter = 10 baden 



per 1kg wortelen  131 liter  
 

 
Wat kan je doen? 

  
 - Vegetarisch koken; of vlees kiezen van een diersoort met minder impact; 

 kies lokaal vlees en eet kleinere porties 
- Groente heeft minder impact dan dierlijk voedsel; kies vooral lokale groente 
 van het seizoen 
- Gooi geen eten weg; probeer zoveel mogelijk alles te gebruiken 
- Koop niet meer dan je op kan 
- Eet eerst de bederfelijke dingen 

 
 
3. Vervoer: 

  Collectief vervoer is minder vervuilend dan individueel vervoer.  

Wat kan je doen? 
   -    Ga eerder te voet, neem de fiets of gebruik het openbaar vervoer 

 
4.  Huisvesting:  

Een grote voetafdruk (68 %) zit in de verwarming en het elektriciteitsverbruik.  

  Wat kan je doen? 
- Korte douches nemen i.p.v. een bad 
- Verwarming lager zetten; kleed je warmer binnenshuis bij koude dagen 
- Laat niet onnodig lampen branden 
 

Verdere besluiten uit dit onderzoek: 
- Als iedereen vegetariër zou zijn, zou het toekomstig wereldvoedselprobleem minder  
 nijpend zijn.  
- Met zon, wind en water kunnen we ruimschoots voorzien in onze energiebehoefte. 
- Bomen zijn belangrijk voor de zoetwaterkringloop. Waar bos is, is regen; waar geen 
 bos is wordt het droger. 
- De overheid kan het voortouw nemen en van duurzaamheid een topprioriteit maken.  
- Het bedrijfsleven kan duurzame businessmodellen ontwikkelen. 
- De consument kan de eigen impact onderzoeken en zoeken naar oplossingen. 
 
 
Nuttige info: www.transitie.be    www.permacultuur.net 

   www.permacultuurnederland.org  www.velt.be 

   www.voedselbos.be     


