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Castricum  
Duur of Duurzaam? 

Van Globale Afhankelijkheid naar Lokale Veerkracht 

Maarten Nijman,  
Arie Dekker,  
Arie Meijboom 
 
4 April 2013 

Elephant in the room 
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50 mensen 
0 keer hetzelfde antwoord na 11 stellingen 
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1. Begrip Duurzaamheid 

WeetNiet 

Volledig 

Beetje 

Niet 

Wat valt onder het begrip Duurzaam? 

Ontwikkeling die aansluit op de 
behoeften van het heden zonder het 

vermogen van toekomstige generaties 
om in hun eigen behoeften te voorzien 

in gevaar te brengen 

Duurzame ontwikkeling =  
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“Een wereld in Crisis” 

Energie Economie 

Ecologie 

Energie: Piekolie 

 De goedkope, makkelijke olie raakt op. 

 IEA: “olie piekte in 2006” 

 

De olie raakt niet op, maar productie vermindert 
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Energie: ERO(E)I 

 Nederlands: Energie die het kost om Energie te winnen 

 

Energie Returned On (Energy) Invested 

> 7:1 > 9:1 > 11:1 ~ 1.5:1 > 5:1 > 1:1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Biodiesel Teerzand Schalieolie Deepsea-oil 

Hoeveel krijg je terug per eenheid: 

“Een wereld in Crisis” 

Energie Economie 

Ecologie 
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“Iedereen die gelooft dat exponentiële groei altijd door kan gaan 

op deze eindige planeet is een gek of een econoom.” 

 
 

     Kenneth Boulding, economist 

Economie 

Dagelijks 4.000 miljard 

dollar verhandeld, 

slechts 2% heeft te 

maken met reële 

economie.  

Groei vergt meer dan er is. 

We zitten op een 

enorme ramkoers 

Prof. Dr. H. Wijffels 
29 maart 2011 
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Economie Implicaties voor burgers in Castricum 

Enorme uitdaging voor de 
post-babyboomers 
generatie 
 
De pensioenen in problemen 
 
Inkomen onzeker als gevolg van 
crises, faillissementen 
ondernemers, schaarste, … 
 
Gemeente belastingen, WOZ, 
groeiende armoede, 
energieproblemen 
 
% werkenden daalt, vergrijzing 
& WMO – hoe organiseren we 
hulp? 

“Een wereld in Crisis” 

Energie Economie 

Ecologie 
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“We kunnen zien hoe de hele arctische ijslaag verandert. 
De verdunning aan de randen zet nu door naar het 
binnenste.”  Studinger (NASA) 

Klimaat-ontkenning vertraagt actie 
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categorie 

Kans op een 

woningbrand in NL 

(1 : 7000) 

Kans op 

klimaatverandering 

(1 : 2) 

? 

Concensus 97% van de klimaatwetenschappers: 
Mens (mede) verantwoordelijk voor klimaatverandering. 
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Hoe lost Castricum dit spanningsveld op? 

Steeds sneller  
stijgende groei 

Eindigheid van 
bronnen 

• Schulden 
• Wereldbevolking 
• Welvaart  
• Temperatuur 
• Inkomen rijkste 0,1% 

• Olie – en EROI 
• Grondstoffen 
• Voedsel & drinkwater 
• Innovatiekracht / efficiency 
• Geluk van mensen 

filmpje 
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Visie: 
Veerkrachtige lokale gemeenschap 

? 
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Waarom helpt Lokale Veerkracht? 

Lokale Veerkracht 

Robuust, veert terug 

bij een stootje 

Flexibel inspelen op 

veranderingen 

Diversiteit en 

afwisseling,  blijft 

gezond 

Toepasbaar op onze 

situatie, bekend terrein 

Onze buurt, dicht 

bij onszelf 

Niet abstract, 

moeilijk of groot 

Minder transport, 

minder afhankelijk 
Eerlijke relatie met 

3de wereld 

Effect meteen zichtbaar 

voor iedereen 

Alle beetjes 

helpen 

Geen politieke 

kleur 

(links / rechts) 

Fijne boodschap: “Je kunt iets doen!” 
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Fijne boodschap: “heldere uitgangspunten!” 

1. Minder/andere energie is onvermijdelijk  

2. Lokale veerkracht 

3. Zelf in actie - nu 

4. Wijsheid en creativiteit van de gemeenschap 

FUN! 

Burger produceert – Overheid faciliteert 

De burger gaat terugleveren 

 Nu: energie  

 Straks: voedsel, zorg, diensten, productie, … 

Overheid zal kansen moeten herkennen & faciliteren 
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Burgers die samen energie produceren 

Goedkoper dan 

een lokaal park 

Of Stadslandbouw volgens Permacultuur-principes 

“Heerlykheid” 

Verbinden van mensen 

en buurten 

Educatief en zichtbaar 

Trekt dieren aan 

(biodiversiteit) 

Opent deur naar allerlei nieuwe vormen 

van burgerinitiatieven, zoals autodelen, 

samen koken, energie opwekken, zorg… 

Verbetert luchtkwaliteit 

(fijnstof afvanger) 

CO2 opslag 

Minder bodemerosie 
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Voorbeeld: Functiecombinatie 

Echt Bakkums Groen 
(onderwijs + zorg + restaurants) 
  
• Zorgcliënten telen samen met 

landbouwstudenten biologische 
groenten voor (ster-)restaurants 
in Bakkum & Castricum. 
 

• Een ‘solidaire’ oplossing voor 
problemen, omdat uiteenlopende 
belangen elkaar versterken; 
solidariteit van belangen. 

En wat nog meer? 
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Economie voor de toekomst, 
nu ook in Castricum 

  
Arie Meijboom, Letsa 204                                                                                4 april 2013 

Letsa is: 

• Lokaal Economisch Transactie Systeem Alkmaar 

• Vereniging met bestuur  

• Handel 

• Gebruik van talenten 

• Leuke dingen doen zonder geld 

• Menselijke maat 

• Gezellig 

• Voor elkaar en met elkaar 

• Ruim 80 leden waarvan 17 in Castricum (stand 1-4-13) 
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De site:  

• www.letsa.nl 

• Clubhuis (naast gewone bijeenkomsten) 

• Smoelenboek 

• Marktplaats voor vraag en aanbod met o.a. 
zoekfunctie op lid, plaatsnaam en rubriek 

• Portemonee (inhoud openbaar) 

• Groepsmail voor algemene oproepen 

 

De leden: 

• Mensen met talenten 

• Mensen met verborgen talenten 
(Letsa helpt ontdekken) 

 • Gewone mensen die buiten de dagelijkse 
patronen durven te stappen. 

 

 

• Ook organisaties kunnen meedoen 

 

http://www.letsa.nl/
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Waarom lid worden? 
Wat kun je “halen”? 

• Wat zou je graag willen hebben? 

• Welke klusjes kom je zelf niet aan toe? 

• Wat lijkt je erg lekker? 

• Wat zou je graag willen leren? 

• Wat voor hulp kun je gebruiken 

• Wat zou je graag willen lenen? 

 

 

 

Waarom lid worden? 
Wat kun je “brengen”? 

• Wat heb je over (kleding, boeken, ???) 

• Welke klusjes vindt je leuk om te doen? 

• Wat kun je goed maken of doen? 

• Wat kan een ander van je leren? 

• Waarmee kun je anderen helpen? 

• Wat kun je uitlenen? 
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Vragen & discussie 

De volgende generatie rekent op onze Lokale Veerkracht 

appendix 
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Problemen van Bankschuld - geld 

Geld creëren uit “niets”  

om de economie te laten  

groeien 

 

Een weinig efficiënt of 

effectief middel 

Problemen van Bankschuld - geld 

Rente impliceert verplichte groei 

Caesar cent met 4% rente? 

Y 2012 

goudprijs 
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Nederlanders 

hebben een zeer 

hoge schuld per 

huishouden 

Problemen van Bankschuld - geld 

Positieve rente bevordert kortetermijndenken 

Plant een den, kap een oerwoud 

Problemen van Bankschuld - geld 
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Bevordert concentratie van rijkdom 

10 rijen 

Verdeling van inkomens US 

Problemen van Bankschuld - geld 

http://newsfeed.time.com/2013/03/04/watch-video-on-wealth-inequality-in-the-u-s/ 

Versterkt de conjunctuur-cyclus 

(geld vlucht van problemen en stroomt naar kansen) 

Boom-burst 

Problemen van Bankschuld - geld 
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Resultaat? 
luchtvervuiling, landvervuiling, illegale afvallozingen, bodemerosie, ontbossing, 
verzilting, watervervuiling, uitputting van landbouwgronden, monoculturen, 
verspreiding van giffen, groeiende hoeveelheid afval, afname van biodiversiteit, 
uitsterven van soorten, klimaatverandering, CO2, luchtvervuiling, Astma en 
COPD, instorten van ecosystemen, vernietiging van de natuurlijke habitats, 
overbejaging, overbevissing, voedselcrises, groeiende inkomensongelijkheid, 
politieke crises, wereldwijde armoede, honger, uitbuiting, toename van 
werkloosheid, sloppenwijken, slavernij, kinderarbeid, kindersterfte, 
kindsoldaten, vrouwenhandel, bevolkingsgroei, onnodige zwangerschappen, 
AIDS, analfabetisme en kinderen die niet naar school gaan, vluchtelingen, 
oorlog, conflicten, corruptie, (nucleaire) wapens, peak oil, peak gas, peak 
uranium, peak coal, peak fosfor, economische bubbles, … 

Devalueert sociaal “kapitaal”, 

Schuldgeld moedigt concurrentie aan door groeiende tekorten 

Problemen van Bankschuld - geld 


