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Lokale EconomieLokale Economie



Zelf groente gaan verbouwen en 
Bloemen zaaien –
voor de lol

En regenwater sparen in de tuin

-Lekker tuinieren in de 
eigen voortuin (makkelijke 
moestuin) en in de TT 
perma-proeftuin

Ik ga permatuinieren

En ruil- of andere 
economie

Groente kopen bij de boer

Weggaan bij de grote banken en naar Triodos / ASN. 
Meer lokaal kopen

-Letten op de herkomst van wat ik aanschaf

Zoveel mogelijk lokaal 
geproduceerde voedsel  / 
spullen aanschaffen

-De ideeen over duurzame 
economie meer uitdragen. 
En met name veganisme

-Lokale producten kopen
-Kleding, schoenen etc. 
zoveel mogelijk uit eigen 
land
-Moestuin maken of van 
ecoboeren kopen a/d weg
-Bloemen kopen zonder 
chemicalien

WAT KAN IK DOEN?WAT KAN IK DOEN?WAT KAN IK DOEN?

Uitwisselen van diensten

De eigen tuin meer 
benutten voor voedsel en 

fruit

Koop vaker in Nederland 

geproduceerde producten, 

meer langs de weg 
bloemen, groente en fruit.

Gebruik alleen LED of 

Spaarlampen -Diensten ruilen met 

mensen die ik ken

-WEER EEN STAP ZETTEN

-Geen auto rijden-Ik eet sinds 1977 biologisch-Mijn bank is Triodos-Rook niet
-Vakantie in Nederland-Hergebruik is een sport geworden
-Doe heel lang met kleding en schoenen

•Werken in de moestuin

Koop minder kleding
Zonnepanelen laten 
installeren



WAT KAN CASTRICUM DOEN?WAT KAN CASTRICUM DOEN?WAT KAN CASTRICUM DOEN?

Reststrookjes groen 
beschikbaar stellen
Schooltuinen bevorderen
Lokale leveranciers van 
diensten en goederen 
bevoordelen

Gemeenteplantsoenen 

gebruike
n voor 

voedselproductie

Mest op waar het groeien wil

Winkeliers s
timuleren om 

lokale  /
 Nederlandse 

producten te verk
open

Inzamelpunt (statiegeld) 

voor plastic afval

Stimuleren gebruik van 

hervulbare flessen

Meer ruilhandenSpullen en dienstenIn de lokale krant

Inzetten van vrijwilliger voor het repaircafé

RUILCAFË

Meedenken en doen met 
elkaar, wat we samen 
kunnen doen, bv
gezamenlijke moestuinen

Openbaar groen beplanten 

met eetbare bomen en 

struiken, bessen, 

hazelnoten, tamme 

kastanje, walnoten

Meer aandacht voor eetbaar openbaar groen
Ruimte voor mensen om stukjes openbaar groen te beheren voor bv. Permacultuur

Boerenmarkt en biologische 
landbouw promoten

Lokale alternatieve economie stimuleren
Eetbaar lokaal groen

Thuiskookgroep opzetten
Die kookt voor meer 
mensen dan eigen 
huishouden en verkoopt aan 
elkaar. 
Geen verspilling door “op 
maat” koken

Meer daken met 
zonnepanelen en 
zonneboilers

Bodemwarmte gebruiken 
en bij nieuwbouw 
verplichten

Groente en fruit van de lokale tuinvereniging in een winkeltje verkopen

LET’s Ruilsysteem

Verbinding bewerkstelligen, 
maar hoe?



De film … en verder

De film “the Economics op Happiness” heeft veel 
losgemaakt. In een uur is heel veel informatie 
langsgekomen. Voor sommigen bijna te veel.

Na deze TT filmavond gaan vier mensen aan de slag 
om te kijken of we het LET systeem verder kunnen 
uitrollen in Castricum. Mogelijk in samenwerking 
met Alkmaar, waar zo’n systeem al functioneert. 
Wordt vervolgt…

We hopen dat je met het lezen van de ideeën zelf ook 
enthousiast wordt om iets te gaan doen. 

Veel succes en –vooral – veel plezier.

VervolgVervolgVervolg


