Transition Town Castricum
filmavond 19 mei 2011

Visie op voedsel

WAT
WATKAN
KANIK
IKDOEN?
DOEN?
n
Seizoenbewuster kope
Cursus Permacul
tuur
organiseren in Ca
stricum
en zelf meedoen

-Minder vlees eten
-Bewuster kopen / nietkopen
-Mijn kleinkinderen
“bewust” maken

Geen vlees meer eten,
veevoer kost veel graan en
de energie kan beter direct
naar mensen

M e n se n
uitdage
n door
sommig
op
e plaats
e
n “guer
gardenin
rilla
g” te d
oen.

Lokale kracht versterken
door te doen wat ik het
beste kan en uit te dragen
met anderen

Vers voedsel uit de regio
betrekken, liefst biologisch

De tuin deels al
s
groentetuin sam
en met
sierperken

Zinvolle planten in de tuin
en beter opletten waar het
eten vandaan komt
(transport / seizoen)

Worme
rij

aanscha

ffen

Voedsel kopen uit meest
nabije omgeving en groente
verbouwen in eigen tuin.
Studie maken hoe dit te
gaan doen

Minder energie gebruiken
en zelf eten verbouwen

-Vegetarisch eten
-Kritisch op herkomst
voedsel
-Eetbare tuin
-Op maat koken (geen
restjes)

•Eigen groente verbouwen
•Gemeenteplantsoen
benutten
•Geen tegeltuin meer

-Moestuin in eig
en tuin
-Verticaal fruit
-Plastic verpakki
ng weren
-Groente v/h seizo
en eten

-Een moestuin
-Eet geen vlees
bij
-Koop zoveel mogelijk
el
ink
pw
een kringloo
-Geen auto

WAT
WATKAN
KANCASTRICUM
CASTRICUMDOEN?
DOEN?
•Plantsoen
wordt eet
baar
groen
•Permacu
ltuur (-ho
ek) bij
de tuinde
rsverenigin
g

-Eetbare plantsoenen
-Mensen stimuleren tot
echte tuinen, geen
betegelde plaatsjes

Uitbalanceren:
Overschotten en tekorten
uitwisselen tussen bewoners.
En met omliggende
plaatsen

Openbaar groen
beschikbaar stellen voor
Permacultuur initiatief.
Eetbaar Castricum of
Smakelijk Castricum

Gemeente begroeiing
bewuster kiezen en planten

astricum
Gemeente C
te houden
vragen om op
en
met gif spuit

Ruimte geven voor
Permacultuur
Eerbare duinen
Geen “round-up” gebruiken

Stukken p
lan
groepjes m tsoen door
ensen late
n
beheren a
ls volkstuin
en

Gemeente kan plantsoen
beschikbaar stellen

ntsoen groen
Eetbaar pla
uleren in te
Winkels stim
kale boeren
kopen van lo
nsport)
(minder tra

Castricum kan in de
groenzones eetbare
beplanting (bomen en
struiken) weer
terugbrengen

Op alle (nieuwbouw)
woningen verplicht
zonnepanelen te laten
plaatsen
(in samenspraak met de
regering)

-Grond beschikbaar stellen
-Energie besparen
(bijvoorbeeld met een
energie-arm gemeentehuis)

•Volkstuinen beschikbaar
stellen voor de inwoners en
voor scholen
•In elke wijk zo’n ruimte
maken, mensen inzetten
voor instructie

in
e.d. planten
-Fruitbomen
plantsoenen
ing
van versten
-Verbieden
van tuinen

-Actief lesprogramma voor
scholen introduceren
-Meer bevolking informeren
over de problematiek in
kranten en bijeenkomsten

WAT
WATKAN
KANDE
DEREGERING
REGERINGDOEN?
DOEN?

Grootscheepse campagne
voeren (SIRE) voor
zelfvoorzienend NL

Wetgeving om Beun de
en
Haas geen kans te gev

Regering vragen / te eisen
om megastallen geen kans
te geven

Ook op dit niveau
groenzones meer inrichten
als eetbaar

Energiebesparing
stimuleren door energie
duurder te maken
Zelf energie opwekken (bijv.
Teruglevering)

Minder mo
biliteit en m
eer
openbaar ve
rvoer
Groene reg
ering a la
Duitsland

•Grond vrijgeven voor
Permacultuur
•Bio industrie verbieden
•Bewustwording NL
•Gratis OV

•Goede voorlichting geven
•Scholen inschakelen
•Voorwaarden scheppen
voor uitvoering en niet het
beleid ieder jaar
veranderen

Geen subsidie
meer op
granen zodat
mensen
andere dinge
n gaan eten

Belasting op
olieverbruikende producten
en stimulering van weinig
olie-intensieve producten

-BTW op “goed” eten eraf
-Etiketverplichting met
info als:
-Land herkomst
-Productie calorieën

•Beter en meer openbaar
vervoer

Duidelijk en radicaal
stoppen met
energiesubsidies aan
kolencentrales

Duurzaamheid bevorderen
met lage BTW over Eco
producten en hoge BTW
over energieverspillende
dingen als vlees en
verpakkingsmateriaal

rwijs plaats
-Meer in onde
geven
ampagne
-Veranderingsc
(postbus 51)
g aanpassen
-Subsidieregelin
ag in grond
voor ander gedr
beheersing

ANDER
ANDERIDEE
IDEE…
…??
Minder vo
edse
bloemen im l en
porteren

ken in
Stoppen te den
roeien”
alleen maar “g
(economisch)

Geen andere ideeën,
maar uitvoeren 

Kennisuitw
isseling
stoort zich
niet aan
grenzen, z
ie de film.
Dus organ
iseer dat o
o

Consuminderen op elk
gebied, economie hoeft
niet toe te nemen

Elke winkel in
Castricum heeft een
25%
duurzaamheidsaanbod
in 2015

Samen doen, Samen
delen

k.

Schakel ook ons aller
heer in die ons leven
heeft gegeven en de
planten en dieren

In je eigen omgeving
aan bewustwording
voor dit onderwerp te
werken en vooral ook
naar scholen

In Nieuwbouw
elijk
gemeenschapp
eten te
tuinen om zelf
uwen
kunnen verbo
t
(grond efficiën
gebruiken)

Meer
voorlichtingscampagnes
ontwikkelen, ook voor
nieuwe media, om tot
verandering van
gedrag te komen.

TIP
’s en
’s van
TIP’s
enTOP
TOP’s
vandeze
dezeavond
avond
TIP’s
“Hou het positief, grote problemen
illustreren met kleinschalige oplossingen”
“Er zijn binnen TT nog veel meer aspecten,
dus als je niet van tuinieren houdt, kun je
ook iets anders gaan ondernemen”

TOP’s
“Geweldig; ik ben niet de enige roepende in
de woestijn, leuk om gelijkgestemden te
ontmoeten”
“Dat er nu toch weer zo’n 20 mensen zijn!”
“Lekker veel ideeën”

“Je kunt ook zelf een thema inbrengen”
“Concrete acties verzinnen zoals ‘hoe kan ik
mijn afval verminderen’ enzo”

“Wat een prachtige film voor
bewustwording”
“Leuke suggesties allemaal…”

“Initiatieven laten rollen en hopen op het
sneeuwbal-effect”
“Kan de kerngroep iets groter worden i.p.v.
mensen meteen in werkgroepen te zetten?”

“Mooi om zo met elkaar in gesprek te zijn”
“Dit is een belangwekkende avond”
“Veel nieuwe dingen geleerd vandaag”

“Opstarten van kleine acties zonder direct
allemaal werkgroepen in te richten”

“Geweldig inzicht: je kunt noten eten in
plaats van brood …”

“Kijken bij Kassen Zeeweg”
“Fijne ontmoetingen”

