
Een initiatief van Vormingplus Kempen 



Er werken in de Kempen heel wat mensen aan 
verandering. 

Vormingplus Kempen wil hen daarbij helpen en startte 

daarom in 2014 TransLab K, voluit 

Transitie Laboratorium Kempen



 Experimenteren met kleinschalige GemeenGoed
projecten (Laboratorium, vertaalslag),

 We willen de transitiebeweging mee stimuleren 
en versterken in de Kempen. 

 Maar bovenal willen we samenwerking rond 
transitie stimuleren. 





Meer info www.Translabk.be

TransLab Kataloog



TransLab K

A. Gedeelde voedselproductie



TransLab K

1. Samen Leggen : 

 Mensenafval wordt kippenvoedsel

 Kortere voedselketen

 Project voor een wijk, enkele families samen, school,  kantoor,….



TransLab K

2. Deel een koe !

Bij deeleenkoe.be koop je samen met anderen online een koe 

en krijg je jouw deel in de vorm van een vleespakket gratis 

thuis geleverd. 
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3. Spilvarken
Hoe gaan we creatief om met overlast en verspilling?

Drie stadsvarkens werden op de Bijloke-site in Gent gehuisvest en 

meer dan 40 buren engageerden zich om als ‘hulpboeren’ de 

varkens te onderhouden. Lokaal voedselafval werd zo door de 

varkens verwerkt. Ongebruikte ruimte werd tijdelijk ingevuld en er 

kwam meer natuur in de stad. 



4. Samen Tuinen /CSA Tuinen

Een Samentuin is een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren. Velt 

biedt advies en ondersteuning aan personen of besturen die een Samentuin 

willen oprichten of zich bij een bestaande tuin willen aansluiten.
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5. Voedselteams

Netwerken van boeren en consumenten die samen werk maken van  de korte 

voedselketen, voedselsoevereiniteit en stedelijke voedselstrategieën : 

De directe band tussen producenten en consumenten (leden) is de korte 

(voedsel-)keten. Dat is een nieuw en een oud fenomeen tegelijk. Boeren 

hebben hun waren immers altijd rechtstreeks verkocht aan mensen. Met de 

komst van de tussenhandel is het rechtstreekse contact ondermijnd. Daar komt 

tegenreactie op met als voorbeeld Voedselteams, zelfoogstboerderijen, 

directe afzetcoöperaties, streekproducten ..



6. Donderdag Veggiedag - EVA

De campagne ‘Donderdag Veggiedag’ wil iedereen 

aanmoedigen om minstens één keer per week lekker 

vegetarisch te eten. Eén dag in de week zonder vlees of 

vis, maar met veel groenten en fruit. Een veggiedag op 

donderdag.
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7. Thuis Afgehaald

Thuisafgehaald maakt het mogelijk om je kookkunsten te delen met 

mensen bij jou in de buurt. Of je nu culinaire hoogstandjes maakt, of 

macaroni met kaas... hier kun je je maaltijd delen met je buren. 

Geen zin om te koken? Kijk hier wat er aangeboden wordt en je 

hebt zo iets lekkers op je bord. Ga ook op culinaire 

ontdekkingstocht in je eigen buurt!   Deel, proef en geniet! 
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8. Niet zwammen, maar zwammen

Gedaan met koffiedik kijken. Koffiedik gebruiken is de boodschap. 

Koffiedik is een waardevolle grondstof. Het is goed mogelijk om 

thuis op basis van koffiedik en simpele plastic containers 

paddenstoelen te kweken. Verse koffiedik is een gesteriliseerde 

voedingsbodem, waardoor concurrerende schimmels minder kans 

hebben. Dit maakt het zeer geschikt om bijvoorbeeld 

oesterzwammen te kweken, wat al kan in een grote plastic fles!  
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B. Gedeelde mobiliteit
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9. Cambio autodelen

Cambio autodelen is een flexibele formule waarbij in verschillende 

steden dag en nacht auto’s voor u klaarstaan. Als cambio-klant kunt u 

tegen een kleine vergoeding deze wagens gebruiken. U betaalt 

volgens het gebruik (tijdsduur en kilometers) en hoeft zich niet te 

bekommeren om de verzekering, de keuring en het onderhoud. Zelfs 

het tanken is in de prijs begrepen. 
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10. Autodelen :  Autopia, Dégage!, …

Bij autodelen maken meerdere personen om beurten gebruik van één of meerdere 

(gezamenlijke) wagens. Het principe is: jij gebruikt een auto wanneer jij hem nodig hebt, 

wanneer de wagen stilstaat kan iemand anders hem gebruiken.

Het gebruik van een auto wordt losgekoppeld van het bezit ervan.

Autodelen gaat uit van het standpunt dat een auto een bijzonder nuttig en praktisch 

vervoermiddel is, dat doordacht, efficiënt en selectief gebruikt moet worden. Een auto is 

immers niet voor elke verplaatsing het meest geschikte vervoermiddel.
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11. Fietsdelen en fietshuren

In grote steden is fietsdelen een 

succesformule :Velo in Antwerpen en Villo

in Brussel zijn de gekendste Belgische 

voorbeelden.

De NMBS pakt uit met Blue Bike om de 

trein te verbinden met locaties in de stad.

In kleinere steden (Turnhout, Mol,…) zijn 

er fietsateliers en fietsverhuurpunten.
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12. Op Wielekes

Op Wielekes promoot fietsen bij (en 

met) kinderen tussen 3 maand en 12 

jaar. Het project maakt kwalitatieve 

kinderfietsen toegankelijk door middel 

van een deelsysteem. 

Jonge gezinnen die lid zijn van Op 

Wielekes kunnen een kinderzitje, een 

baby-mee, een loopfiets, een 

aanhangfiets of een kinderfiets 

gebruiken. 

Leden van Op Wielekes groeien mee 

met het aanbod. Naarmate hun 

kinderen groter worden, gebruiken ze 

wat ze op dat moment nodig hebben
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13. BakfietsDelen (Rabot Gent)

Een bakfiets is een milieuvriendelijk transportmiddel dat bespaart op dure 

benzine en ideaal is voor in de stad.  Veel wijkbewoners hebben echter geen  pom

een bakfiets thuis te plaatsen. In de mobiliteitswerkgroep van Transitie Initiatief 

Rabot staken enkele mensen de koppen bij elkaar en besloten om samen met 

andere buurtbewoners een bakfiets te delen.

We promoten duurzame mobiliteit  (ecologisch) door een alternatief als de 

bakfiets laagdrempelig ter beschikking te stellen (sociaal) aan een breed publiek.
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C. Samen werken aan energiereductie

Energie besparen 

Hernieuwbare energie

Energie armoede bestrijden
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14. De energiejacht   

(vroegere Klimaatwijken)

De Energiejacht loopt van 1 december tot 31 maart. Tijdens 

die periode probeer je zoveel mogelijk energie te besparen 

aan de hand van concrete tips die je meekrijgt via deze site. 

Dat kan individueel, maar nog beter in groep. Elke groep 

krijgt immers de hulp van een energie-meester, die een gratis 

opleiding genoten heeft. Via de handige tool op de site krijg 

je een direct zicht op je energieverbruik.
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15. Bereken je ecologische voetafdruk

Vruchtbare grond, fossiele brandstoffen, water, propere lucht, plaats om afval 

te stockeren,... het is allemaal slechts in beperkte mate beschikbaar. De 

ecologische voetafdruk geeft aan hoeveel oppervlakte er gebruikt wordt. 

Rekening houdend met de huidige wereldbevolking en de beschikbare 

reserves is er 2,1 hectaren beschikbaar per persoon. Dit is het eerlijk aarde 

aandeel. Toch gebruiken we wereldwijd meer dan de aarde aankan en zijn 

we dus niet duurzaam bezig. Door het berekenen van je ecologische 

voetafdruk kom je te weten wat jouw impact op het milieu is.
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17. Energie ID

Door het ingeven 

van een aantal 

basisgegevens en 

meterstanden tonen 

we of je verbruik 

volgens verwachting 

verloopt en hoeveel 

je bespaart
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18. Campina Energie: coöperatie die werkt aan 

hernieuwbare energie.

Gemene goederen, zoals de zon en de wind, zijn van iedereen, vindt 

Campina Energie. Opbrengsten van hernieuwbare energie moeten ook 

kunnen terugvloeien naar de burgers. Daarom wil Campinaenergie inzetten 

op :

- Energiebesparing

- Productie van hernieuwbare energie

- Sociale projecten i.v.m. energie-armoede

Lokale groepen kunnen daar aan bijdragen.
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D. Gedeelde Goederen 
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19. Repair Café

Repair Cafés zijn gratis, toegankelijke bijeenkomsten, waarop buurtgenoten 

elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande 

voorwerpen. Dit gaat van kleding tot elektrische apparaten, meubels en 

zelfs fietsen en computers. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee 

en gaan samen met de (vrijwillige) deskundigen, zoals elektriciens, 

naaisters, timmerlieden,… aan de slag. In het Repair Café is gereedschap 

en materiaal aanwezig om alle mogelijke herstellingen uit te voeren.
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20. De geefkast

Een geefkast is bedoeld om dingen door te geven. Goederen die je niet meer kan 

gebruiken maar waar iemand anders nog iets aan kan hebben.. Ook berichten 

die nuttig zijn voor de omgeving of aansluiten bij ecologische initiatieven kan je 

kwijt aan het prikbord. Wil je iets weg geven dat te groot is voor de kast, deel 

het dan mee via het prikbord in de kast. (eventueel met een foto).
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21. Mee-delen

Via stickers wordt meegedeeld wat buren mee willen delen (zwitsers concept)
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22. LETS
• lokaal : de leden wonen voornamelijk 

binnen dezelfde gemeente of regio

• netwerk : het is een verzameling van 

personen die lid zijn van de LETS-

groep

• ruil : alles kan geruild worden, maar 

het gaat voornamelijk om diensten

• multilateraal : 'ik doe iets voor jou, jij 

doet iets voor een ander, en een ander 

doet ooit wel eens iets voor mij'

• leden : dit kunnen zowel personen, 

families als een organisatie zijn
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23. Nog meer ? www.gedeelddoor.be. 
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Geïnspireerd ?   Aktie !

Participatie

Plezier



Meer info www.Translabk.be
Een toolbox met zes methodieken 

om een lokale transitieproject op te starten: 

 Doelendoos (baken je project af)
 Translagen (fasen van je project) 
 Actieplan (draaiboek schema)
 Bijenkorf (voor wie en met wie)
 TransLawaai-tips (communicatietips
 De Transitiemeter (toetsen van vorderingen) 

TransLab K Toolbox



TransLab K hulplijn

Vorming Plus zet de volgende jaren actief in op dit thema 

 Biedt advies en informatie
 Helpt zoeken naar oplossing voor uw transitievragen
 Kan groepen en projecten begeleiden bij de opstart
 Heeft contacten in verschillende transitienetwerken in Vlaanderen
 Wil graag samenwerken en stimuleren



Meer info 
www.Translabk.be

TransLab Kampus 

 Elkaar leren kennen
 Ervaringen uitwisselen
 Nieuwe inzichten verwerven
 Oplossingen bedenken voor 
hindernissen 
 Aanpak verbeteren
 Samenwerking aftasten
 …

 Met: bezoeken op locatie, verhalen 
uit bestaande praktijken, transitie 
informatie uit andere regio’s, 
contacten met nationale fora,…

 Ingevuld door de deelnemers zelf, 
ondersteund door TransLab K 
(Vormingplus Kempen)



Meer info 
www.Translabk.be

TransLab Kaart  

 Alle transitieprojecten in de regio brengen we samen op een 
handige overzichtskaart.

 Met één klik verneem je alles over een project naar keuze.



Meer info 
www.Translabk.be

TransLab Krant  

Met inspirerende berichten over transitie-initiatieven. De nadruk 
leggen we op  de Kempen, maar we kijken soms ook over de 
grenzen van onze regio.



Meer info 
www.Translabk.be

TransLab Karavaan

Van 21 april tot 18 juni 2017 bundelen al meer dan 70 Kempense 
transitie-initiatieven de krachten. 
We organiseren workshops, projectbezoeken, debatten, 
meewerkdagen, proef- en beleefsessies en veel meer. Samen zetten 
we de transitiebeweging volop in de schijnwerpers.

Nieuwe Tijden

lente 2017



Een initiatief van Vormingplus Kempen 

www.translabk.be


