
 

De visie van het Transition Town concept 
Het wereldwijde Transition Town (TT) concept gaat over oplossingen 
en laat zien hoe je die zelf organiseert. Het doet een beroep op de 
eigen inzichten, creativiteit en ervaringen van gewone mensen.  
Kortom: Transition Towns gaan over de kracht van de lokale gemeenschap.  

Zowel de klimaatcrisis als de afnemende beschikbaarheid van goedkope olie (piekolie) 
dwingt onze maatschappij tot een snelle transitie, weg van fossiele brandstoffen. Zoiets 
betekent een grote omslag op vrijwel alle vlakken in onze samenleving. Dat kan alleen 
met brede steun onder de bevolking.  

Niet afwachten, maar zelf aan de slag. Een veranderingsproces dat vanuit burgers zelf 
wordt geïnitieerd, laat die transitie wortel schieten in de maatschappij en maakt het 
draagvlak ervoor zichtbaar.  

Stichting Transition Town Vollenhove 
Stichting Transition Town Vollenhove opereert zelfstandig en maakt deel uit van een 
internationaal netwerk van dorpen en steden. Op deze manier kan kennis en ervaring 
worden gedeeld.  

In de gemeente Steenwijkerland gebeurt veel rond het thema duurzaamheid, zowel door 
de overheid als door particuliere organisaties. Stichting Transition Town Vollenhove gaat 
dit wiel niet opnieuw uitvinden. We willen samenwerken met bestaande organisaties, 
netwerken, verbindingen leggen. Bovenal willen we de burger zelf activeren. Een 
duurzaam Vollenhove heeft weinig kans van slagen wanneer het niet gedragen wordt 
door de burgers zelf. 

Duurzaam is een mooi woord, maar zolang het alleen op papier staat, stelt het niets 
voor. Transition Town Vollenhove wil hier handen en voeten aan geven, o.a. door nieuwe 
projecten te initiëren als natuureducatie, een voedselbos of eetbaar Vollenhove.  

Bewustwording en het in de praktijk brengen van de positieve toekomstvisie is hiervoor 
een essentieel begin. Om deze bewustwording te bevorderen organiseert Stichting 
Transition Town Vollenhove sinds 2013 maandelijks open avonden over thema’s zoals 
consuminderen, gezonde voeding, deelauto en er worden workshops gegeven. 

Het is belangrijk dat burgers zelf in actie komen. Stichting Transition Town Vollenhove wil 
dit stimuleren door mensen met elkaar in contact te brengen. Geïnteresseerden zelf laten 
meedenken over toekomstige projecten en zoveel mogelijk samenwerking zoeken met 
bestaande projecten en organisaties.  

Een veerkrachtige stad zorgt voor verbondenheid en solidariteit in een tijd waarin de 
nationale verzorgingsstaat langzaam afbrokkelt. 

 



Het Lokaal 
Om mensen bij elkaar te brengen is een gemeenschappelijke, laagdrempelige ruimte van 
groot belang. In Het Lokaal, een ruimte gelegen in het centrum van Vollenhove, kunnen 
mensen elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen. Samen verantwoording dragen 
voor de activiteiten en het uitdragen van het TT concept.  

Eén van de activiteiten in Het Lokaal is het regelmatig organiseren van groepsmaaltijden 
met het thema Werelds Koken. Er wordt contact gezocht met een vrijwilliger van een 
andere cultuur die tegen onkostenvergoeding een maaltijd bereid. De achterliggende 
gedachte is om culturen met elkaar te verbinden. De autochtone bevolking maakt 
hierdoor kennis met allochtone mensen uit Vollenhove en omstreken. Behalve het 
genieten van de culinaire hoogstandjes is er aandacht voor bijvoorbeeld de Indiase, 
Surinaamse, Duitse of Indonesische achtergrond. Het samenwerken tijdens het bereiden 
van de maaltijd is voor de allochtone mensen een stimulans om contacten te leggen en 
de Nederlandse taal te oefenen.  

Naast deze activiteit worden er regelmatig samen producten bereid zoals siropen, 
suikervrije jam en zoetzure ingemaakte producten. Het team van Stichting Transition 
Town Vollenhove wil mensen kennis tevens laten maken met natuurlijke producten als 
Keltisch Zeezout en Baking Soda, de basisingrediënten van zelfgemaakte tandpasta, 
deodorant, zeep en wasmiddel. 

Stichting Transition Town Vollenhove geeft eerlijke informatie over de ingrediënten en de 
bereidingswijze, zodat mensen hier thuis mee aan de slag kunnen.  

Respect en acceptatie staat hoog in het vaandel in Het Lokaal. Het is behalve de 
informatie avonden en workshops die er worden gegeven, eveneens een beschermde 
werkplek voor mensen die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.  

De Permacultuur Tuin 
Dit is het buitenproject van Stichting Transition Town Vollenhove. Er wordt getuinierd 
volgens de principes van de perma(nente)cultuur. De belangrijkste peilers van het 
permacultuur principe bestaat uit: zorg voor de mens, respect voor elkaar en de natuur 
en de weelde samen delen.  

In de Permacultuur Tuin kunnen mensen met ondersteuning werkzaamheden verrichten. 
Door lichte fysieke werkzaamheden, samen verantwoording dragen en de kracht van het 
samenwerken in de buitenlucht, is gebleken dat mensen ook mentaal sterker worden.  

De Tuin wordt niet voor niets soms Beleeftuin genoemd, het is een beleving op zich om 
te zien hoe op een andere manier dan gebruikelijk wordt getuinierd. Door niet te spitten 
en te spuiten en de natuur z’n werk te laten doen. Er is een diversiteit aan groenten, 
kruiden, eetbare struiken en bomen.  

Mensen worden uitgenodigd om te komen kijken, proeven en te leren. Op kleine schaal 
kunnen mensen uit de omgeving tegen een minimale bijdrage gezonde voeding ophalen.  



Hiermee wil het team van Stichting Transition Town Vollenhove mensen uitnodigen om 
zelf te gaan experimenteren en inspiratie en kennis op te doen.  

Samenwerken met lokale organisaties en gemeente 
Behalve de eigen projecten is het team van Stichting Transition Town steeds op zoek 
naar samenwerking met lokale organisaties en initiatieven.  

Er zijn inmiddels activiteiten gerealiseerd in samenwerking met Verzorgingshuis Nieuw 
Clarenberg, zoals samen appelsap maken, bananenbrood bakken, herfst stukjes maken. 
Er zijn plannen in ontwikkeling voor de toekomst om met scholen en een educatief 
samenwerkingsverband tot stand te brengen.  

Door het bijwonen van lokale vergaderingen van verenigingen en informatieve 
bijeenkomsten georganiseerd door de overheid, zorgt het team ervoor betrokken te zijn 
met wat er in Vollenhove en omgeving speelt op gebied van zorg, educatie, 
duurzaamheid en milieu.  

Uit de landelijk georganiseerde bijeenkomsten van Transition Towns Nederland  
(Transitie Nederland) krijgt het team inspiratie, motivatie en praktische handvaten om op 
lokaal gebied aan de slag te gaan.  
 
Het beheer van het vermogen van de instelling 
De kosten die worden gemaakt door Stichting Transition Town Vollenhove worden 
gecompenseerd door de verkoop van eigengemaakte producten, koffie en thee en een 
kleine bijdrage tijdens workshops en groepsmaaltijden. 

De financiële verantwoording is te vinden op de website. De besteding van het vermogen 
gaat naar de aanschaf van grondstoffen en verpakking voor nieuwe producten, het 
houden van open avonden met vrije entree, reiskosten voor studie dagen en investeren 
in de Permacultuur Tuin.  

Uiteindelijk doel 
Wat Stichting Transition Town Vollenhove graag wil bereiken is dat er een krachtige 
samenleving ontstaat, waarin mensen tijd en respect voor elkaar hebben, elkaar lokaal 
ondersteunen met kennis en kwaliteiten. Dat er aandacht en zorg voor elkaar is en 
bewustwording voor milieu en gezondheid. Een gemeenschap die een positieve toekomst 
tegemoet kan zien, waarin we het met elkaar goedkoper, leuker en gezonder maken. 

Meer informatie www.transitiontownvollenhove.nl   

 

 

Vollenhove, 22 juli 2016 

 


