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Transition Town Nijmegen biedt een antwoord op de nadelige gevolgen van de 

industriële revolutie. Wil je positief aan de slag? Sluit je dan aan bij Transition 

Town Nijmegen. Er gebeurt al veel, en er is nog heel veel te doen!

Doe mee en neem contact op!
Voor de digitale folder: alle onderstaande links zijn aanklikbaar.
1 Repair Café: hier krijgen mensen hulp bij het zelf repareren van kapotte 

spullen. Het is ook een ontmoetingsplek, dus heb je niets te repareren, dan 
ben je ook welkom.   
http://www.repaircafe.nl/nijmegen en repaircafenijmegen@hotmail.com

2 Stadslandbouw (aanleg van buurtmoestuinen, eetbare stadstuinen)  
http://www.eetbaarnijmegen.nl

3 De bataaf: stimulering van de lokale economie door middel van het in 
omloop brengen van regionaal geld. http://www.bataaf.nu/

4 Duurzaam huishouden (eco-teams)  
http://nijmegen.transitiontowns.nl/wat-kun-je-doen/werkgroepen/ecoteams 
contactpersoon Cecile van de Pol: cecilevandepol@hotmail.com

5 Duurzaam vervoer (o.a. auto delen)  
http://nijmegen.transitiontowns.nl/wat-kun-je-doen/werkgroepen/vervoer

6 Voorlichting over het overstappen op zonne-energie  
http://nijmegen.transitiontowns.nl/wat-kun-je-doen/werkgroepen/zonne-energie

Kennismaken met Transition Towns
•	De filmavonden. De films dragen bij aan de bewustwording en tijdens  

deze avonden wordt verteld wat Transition Towns inhoudt.  
Na de film vinden ontmoetingen plaats, komen de gesprekken los en  
kun je inspiratie opdoen om zelf actie te ondernemen. Kijk voor  locatie  
en agenda op http://nijmegen.transitiontowns.nl/

•	Het Transitiecafé. Hier vinden thema-avonden plaats, meestal  
met een (gast)spreker. Kijk voor locatie en agenda op 
http://nijmegen.transitiontowns.nl/actueel/ttcafe-agenda

•	De nieuwsbrief. Meld je aan via http://nijmegen.transitiontowns.nl/
•	Contact opnemen met een of meerdere werkgroepen (zie hierboven).

Meer informatie
http://nijmegen.transitiontowns.nl/
http://transitiontowns.nl/
http://www.transitionnetwork.org/
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Denk groot, begin klein

praktisch en positief
Transition Town Nijmegen

Transition Town Nijmegen is:
•	 een paraplu van lokale duurzame initiatieven van burgers, 

bedrijven en organisaties
•	 samen werken aan een duurzame leef- en woonomgeving
•	 het opbouwen van een betrokken gemeenschap

Iedereen kan een bijdrage leveren. Lees gauw verder…
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Tijd om in beweging te komen
De afgelopen 150 jaar is er voor mens en natuur door allerlei ontwikkelingen 
na de industriële revolutie veel veranderd.
Gezondheid, leefomgeving en veiligheid zijn in ons land daardoor sterk 
verbeterd. De keerzijde van de medaille is dat de mens de nadelige 
gevolgen hiervan voor de aarde lange tijd onderschat heeft. Die gevolgen 
worden nu steeds duidelijker zichtbaar en maakt mensen ervan bewust dat 
veranderingen noodzakelijk en wenselijk zijn.
Het doel van Transition Towns is om deze bewustwording te vergroten en in 
navolging daarvan in de eigen omgeving de verandering in te zetten.

Samenwerken aan een duurzame wereld
De omschakeling naar een duurzame wereld kan alleen slagen als er veel 
mensen meedoen.
In 2005 is hiertoe  in  Totnes  in Groot-Brittannië een initiatief gestart met 
de naam Transition Towns. Na de oprichting van deze eerste Transition 
Town heeft de beweging zich razendsnel wereldwijd verspreid. Bij Transition 
Towns vind je mensen die zelf initiatief nemen, die willen samenwerken, 
elkaar inspireren en praktische stappen  zetten. Het is een netwerk van 
mensen die zich inzetten voor een duurzame wereld. Het motto is: denk 
groot, begin klein.

Ook in Nijmegen is een Transition Town van de grond gekomen. Er zijn 
diverse werkgroepen actief die heel uiteenlopende projecten uitvoeren. Op 
de achterpagina kun je hier meer over lezen.

Doe mee!
Met z’n allen bouwen we binnen Transition Towns aan een duurzame 
toekomst. Daartoe zien regelmatig nieuwe projecten het licht. 
Het mooie is: iedereen kan meedoen én je kunt nu al wat doen! Je kunt 
bijvoorbeeld contact opnemen met Transition Town Nijmegen. Bij Transition 
Towns kun je informatie krijgen en je eigen ideeën vormgeven.   

Wil je weten wat je precies kunt doen? Heb je al een goed idee en wil je dat 
met anderen delen? Of zoek je anderen om samen iets te ondernemen? 
Neem dan contact op met Transition Town Nijmegen en sluit je bij dit 
netwerk aan.

Transition Town Nijmegen heet je van harte welkom.

Al tientallen braakliggende terreinen in 

gebruik als eetbare tuin

Nijmeegs geld laat lokale economie bloeien

Welke invloed wil jij uitoefenen 
op de wereld om je heen?

Krantenkoppen uit De Brug, 15 oktober 2026

Nijmegen koploper 
duurzame

energie in Europa

15-jarig bestaan Repair-café: feest! 
Waterverbruik sinds 2015 met 50% gedaald


