
Een wereld zonder olie? Minstens zo aantrekkelijk! 
De belangstelling voor eerste publieksbijeenkomst van Transition Towns was overweldigend.  
Ruim 70 bezoekers kwamen op woensdag 9-9-9, de dag van de duurzaamheid, naar het 
Heerenstraattheater voor de film: ‘The Power of Community: How Cuba survived Peak Oil’.  
 
De organisatie was in handen van de kersverse initiatiefgroep Transitions Towns Vallei. Weer 
iets nieuws in Wageningen? De initiatiefnemers leggen uit: ‘Wij willen samen aan de slag om 
onze eigen wijk, stad en streek duurzamer te maken. Met hoofd, hart en handen: Het begint 
met bewustzijn dat onze maatschappij drastisch gaat veranderen, vooral omdat olie steeds 
duurder wordt de komende jaren, in combinatie met de financiële en klimaatcrisis. Wij willen 
bouwen aan nieuwe, praktische oplossingen op lokale schaal. Allerlei technologieën kunnen 
ons daarbij helpen, maar het belangrijkste is wel om weer met elkaar in contact te komen en 
samen te werken.’ 
Een enthousiaste Corné Thijssens van het Heerenstraattheater heet de volle filmzaal welkom. 
Zelf is hij ook groot voorstander van het verduurzamen van onze eigen stad: ‘Wageningen 
zou voorop moeten lopen als Transition Town!’  
De film van deze avond liet zien hoe de Cubaanse samenleving een ingrijpende, maar 
verrassend positieve ontwikkeling doormaakte nadat de olietoevoer uit Sovjet Unie plotseling 
bijna stilviel en de economie, voedselproductie, transport, onderwijs en zorg instortten. 
Na de film werden indrukken uitgewisseld en geïnventariseerd wat de bezoekers zelf willen 
doen. Veel mensen werden geraakt en aan het denken gezet: ‘Ik wist helemaal niet dat dit 
speelde’, ‘Interessant dat een wereld zonder olie minstens zo aantrekkelijk kan zijn!’, ‘Hoe 
kunnen we dit vertalen naar onze situatie?’, ‘Is dit wel realistisch?’ en vaak gehoord: ‘Laten 
we zelf in actie komen!’ 
Talloze voorstellen kwamen tevoorschijn, vooral rond voedsel en landbouw. Wat dacht u van 
gezamenlijke groentetuinen in de stad en een kleinschalige zuivelfabriek in het Binnenveld? 
Ook leven er ideeën voor transport, energie en duurzame woningbouw. 
De meeste belangstellenden kwamen uit Wageningen, maar ook Bennekom, Ede, Rhenen, 
Veenendaal en Overbetuwe waren vertegenwoordigd. Al met al een gevarieerd gezelschap, 
van studenten tot ouderen, van lokale boeren tot vertegenwoordigers van de gemeente, 
maatschappelijke organisaties en betrokken bewoners. Natuurvoedingswinkel Buys&Ko nam 
alle medewerkers mee naar de filmavond. Co-eigenaar Karel Houtbeckers: ‘Deze transitie is 
waar het om gaat! Hier dragen we met onze winkel dan ook zoveel mogelijk aan bij.’ En de 
sfeer was zo aanstekelijk dat zelfs toevallige passanten enthousiast aanhaakten. 
De initiatiefnemers zijn blij verrast met zoveel belangstelling: ‘Geweldig natuurlijk dat er 
zoveel mensen zijn gekomen! We zijn druk bezig om volgende bijeenkomsten te plannen, 
zodat we de positieve geluiden die we nu ontvangen hebben kunnen helpen omzetten in 
gerichte acties.’ Op 25 september is er een open avond in het Groene Wiel (Hendrikweg 14b, 
Wageningen) om samen de ideeën verder uit te werken. Ook nieuwe belangstellenden zijn 
welkom. Volgende filmbijeenkomsten staan gepland voor 10-10, 11-11 en 12-12. Opgeven 
kan via ttvallei@gmail.com of via Malika Cieremans (0650-622137). 
 


