
 
 
 
 
 
 

 

“... De zon schijnt uitbundig in Eindhoven. Heerlijk, daar krijgen we energie van. 
Op veel daken liggen zonnepanelen die op dagen als deze een flinke hoeveelheid 
elektriciteit opwekken. Mensen zonder geschikt dak voor zonnepanelen hebben 

zich verenigd in energiecoöperaties en hebben de daken van bijvoorbeeld 

scholen en sporthallen benut voor lokale elektriciteitsproductie. Op informatie-
avonden, die voor en door bewoners worden georganiseerd, wordt op een dui-

delijke manier uitgelegd hoe mensen zelf aan de slag kunnen gaan met energie-
opwekking en energiebesparing. Naast het gebruik van warmtepompen, 

windmolens, zonneboilers en goede isolatie zorgt dit ervoor dat heel veel huizen 
nu zelfs meer energie produceren dan ze gebruiken: ze zijn energie-positief ge-
worden! Ook elektrisch autorijden wordt zo wel heel erg aantrekkelijk.  
 

De oogsten uit de eigen tuinen, stadstuinen, buurtplantsoenen, schoolmoes-

tuinen, en zelfs van de daken,  zijn overvloedig. Kinderen leren over de samen-

hang in de natuur en hoe je met permacultuur lekkerdere groenten en fruit en 

hogere opbrengsten uit je tuin kunt halen. Veel kinderen hebben thuis een moes-
tuintje en tuinieren en leren samen met hun ouders. De stad is een grote eetbare 

tuin geworden. We kopen ook veel lokale producten want winkels kopen 

veel producten rechtstreeks in bij de boeren in de omgeving.  
 
Natuurlijk spelen de kinderen ook veel. Buitenspelen is favoriet. Er is volop speel-

ruimte en groen in Eindhoven en schonere lucht mede dankzij andere vormen 

van vervoer. Gemeenschappen in buurten zijn veel hechter geworden, en 

actieve buurtverenigingen zijn overal te vinden. 
 
In de repaircafés, die je tegenwoordig in iedere wijk vindt, kun je je spullen sa-

men repareren: tuingereedschap, je fiets, kleding of elektrische apparaten. 

Reserveonderdelen kunnen zo uitgeprint worden met een 3D-printer. Nog laar-
zen nodig? Regelmatig zijn er kledingruilfeesten in de buurthuizen...” 

 
Wat is Transitiestad Eindhoven? 
Wij zijn een groep enthousiaste Eindhovenaren die op allerlei manieren 
in de stad, wijk of buurt bezig zijn, om onze leefwijze en omgeving duurzamer 
en minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.  
 
Het doel is om klimaatverandering en andere negatieve milieueffecten door 
toedoen van de mens zoveel mogelijk te beperken. We willen onze samenle-
ving transformeren naar een wereld met florerende, veerkrachtige gemeen-
schappen, een duurzame economie en een bloeiende natuur. Energie, voed-
selproductie en gezondheidszorg worden duurzaam en lokaal georganiseerd. 
Voor de vele initiatieven die al bestaan in Eindhoven, willen we een platform 
bieden om deze te verbinden, inspireren, stimuleren en bekendheid te geven. 
 
Transition Network 
Transitiestad Eindhoven is aangesloten bij een internationaal netwerk van 

Transition Towns (www.transitionnetwork.org). 
Wereldwijd zijn er ruim 1000 lokale transitie-
initiatieven. In Nederland zijn er ongeveer 85 initi-
atieven die samenwerken binnen TT Nederland.  

 
Onze activiteiten 
Transitiestad Eindhoven creëert een platform, organiseert netwerk- en discus-
sieavonden, filmavonden, duurzame diners, permablitzen, eco transitieteams 
en meer.  
 
Meedoen of meer weten? 
Bekijk onze website, abonneer je op onze nieuwsbrief of neem contact met 
ons op: 
 

Website:   www.eindhoven.transitiontowns.nl  
Contactpersoon:  Inge Kouw 
Telefoon:   06-13992871 
Email:   eindhoven@transitiontowns.nl 
Twitter:   #TTEindhoven  
Facebook:    www.facebook.com/transitiestadeindhoven  

http://www.eindhoven.transitiontowns.nl
mailto:eindhoven@transitiontowns.nl
http://www.facebook.com/transitiestadeindhoven
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