Verslag filmavond 20 april in Natuurmuseum
Georganiseerd door Transition Town Nijmegen (nijmegen.transitiontowns.nl)
Om 19.30 uur ging de avond van start, met 12 bezoekers en 4 leden van de stuurgroep die
zorg droegen voor de organisatie. De leden van de stuurgroep waren blij met de opkomst en
zeker met de betrokkenheid en concrete ideeën van de bezoekers. De avond begon met een
welkomstwoord door Miquel, een korte inleiding in Transition Towns en de achtergronden
van Peak Oil en klimaatverandering. Daarna werd de bezoekers gevraagd zich 5 minuten te
wenden naar buurman of – vrouw en in het publiek; naar aanleiding van de vragen “Wie ben
je”?, “Waarom ben je vanavond gekomen?” en “Wat zijn je verwachtingen bij deze avond?”.
Dit leverde een boel interessante gesprekken op.
Daarna vertoonden we de film “The power of community”, Nederlands ondertiteld.
Deze film laat zien hoe Cuba binnen enkele weken haar eigen drastische Peak Oil beleefde
toen de Sovjet-Unie in 1990 viel. Dit had grote gevolgen voor de hele Cubaanse economie,
met name voor de voedselvoorziening die tot dat moment erg afhankelijk was van kunstmest,
bestrijdingsmiddelen en brandstof. De import van olie daalde met meer dan 50%, de import
van voedsel zelfs met 80%. Gedurende jaren ’90 bouwden Cubaanse burgers en
gemeenschappen hun land weer op, noodgedwongen met minder energie en een lager
consumptiepatroon. Landbouw werd grotendeels biologisch. Er ontstonden veel stadstuinen
en kleine voedselcoöperaties. Een deel van de bevolking migreerde terug van stad naar
platteland en het beroep van boer steeg in aanzien. Andere onderwerpen die in de film aan
bod komen zijn duurzame energie, gezondheidszorg, educatie en transport. De film toont veel
praktische voorbeelden hoe je een samenleving kunt inrichten met minder energie. Maar
bovenal is het een goed voorbeeld van het versterken van lokale veerkracht en samenwerking
door burgers.
Na de pauze volgde er een groepsdiscussie, waarbij alle stoelen in een kring werden
gezet. Deze discussie werd al snel heel concreet, inspelend op de vraag wat we in Nijmegen
kunnen doen om de veerkracht te verhogen voor een samenleving voorbij de olie. De
volgende ideeën zijn genoemd:
Landbouw en voedsel
- Het aanleggen van schooltuinen (dit is al een concreet plan van het Milieu Educatie
Centrum)
- Regionale voedselcoöperaties van boeren (dit is al een concreet plan dat door Stichting
Oregional wordt uitgewerkt): http://www.oregional.nl/
- Groentetassen (bijv via de boerenbedrijven ’t Spoor en de Bron in Groesbeek of via
Boer Koekoek in de Hertoghstraat)
- Fruit- en notenbomen in de stad; een bezoeker legde uit dat het in Oost-Europa heel
normaal is dat er fruit- en notenbomen worden geplant langs wegen, in parken en op
pleinen, in plaats van sierbomen.
- Gebruik van ‘boomspiegels’; stukje grond onder een boom (enkele meters?) dat door
burgers zelf onderhouden en ingevuld kan worden.
- Het aanleggen van (gemeenschappelijke) stadstuinen. Miquel gaf aan hier in de
toekomst graag mee aan de slag te willen. Luna reageerde dat ze hof kent bij het Joris
Yvensplein dat momenteel verwaarloosd is, maar waar ze graag wil inzetten voor een
stadstuin. Miquel en Luna willen in de toekomst een tuingroep vormen. Wil je hierbij
aansluiten, stuur dan een mail naar Miquel: miquel.buckinx@gmail.com (of bel
0616754796).

Duurzame energie
- Verschillende bezoekers discussieerden over de mogelijkheid om gezamenlijk
zonnepanelen aan te schaffen. Het zou beter zijn als in Nederland ook een feed-in
systeem zou komen, net als in Duitsland. Een bezoeker gaf aan graag informatie over
de aanschaf van zonnepanelen op de website te willen plaatsen en over de mailinglist
rond te sturen.
- Een bezoekster reageerde kritisch op het gemeentevoorstel om bussen op aardgas te
laten rijden. Dit is slechts een korte termijn oplossing, totdat ook aardgas zijn energiepiek bereikt. Bovendien stoot ook aardgas CO2 uit; weliswaar minder dan olie, maar
veel meer dan de meeste duurzame energiebronnen. Is het mogelijk om hiertegen actie
te ondernemen?
Transport
- Carla heeft eerder al een oproep voor een autodeelproject op de website geplaatst:
http://nijmegen.transitiontowns.nl/actueel/berichten Ze gaf vanavond aan dit ook via
de mailinglist te willen verspreiden. Er waren in het publiek meerdere
geïnteresseerden. Wie verder interesse heeft in zo’n autodeel-project kan contact
opnemen met Carla: kjjmul@gmail.com (of bel 024-3229545)
Water
- Iemand opperde de mogelijkheid om zelf regenwater te zuiveren tot drink- en
huishoudelijk water. Hiervoor kun je een tank laten inbouwen onder je tuin en enkele
filters in je huis die het water drink- en anderszins bruikbaar maken. Natuurlijk is
regenwater sowieso al goed te gebruiken voor toilet en wasmachine.
Klimaat
- Carla gaf een aan een eenvoudige eigen website te willen maken om de meest recente
info over klimaatverandering te bundelen.
Economie
- LETS werd genoemd (in Nijmegen ‘zonnetjes’: http://zonnetjes.ontheweb.nl/), evenals
de optie om in de toekomst lokale Nijmeegse munteenheden te introduceren.
Om 22 uur moesten we noodgedwongen de discussie staken, zodat de beheerder van het
Natuurmuseum ook weer naar huis kon. De stuurgroep van Transition Towns kijkt vreugdevol
terug op een geslaagde avond en nodigt iedereen uit voor aankomende activiteiten, te
beginnen met een lezing van Martin Krijgsma op dinsdag 28 april in het Trefcentrum. Zie
voor het hele filmprogramma onze website:
http://nijmegen.transitiontowns.nl/actueel/berichten

