Studiereis

Stad voor de Toekomst
Duurzame praktijken in Zuid-India

Auroville, de ‘Stad van de Dageraad’
werd opgericht in 1968 en wordt door
UNESCO en de Indiase regering
onderschreven als een doorlopend
internationaal experiment van menselijke
eenheid in verscheidenheid, dat ook bezig
is met - en praktisch onderzoekend naar duurzaam leven en de toekomstige
culturele, ecologische, sociale en spirituele
behoeften van de mensheid. Verspreid
over meer dan 4000 hectare voor een
beoogd inwoneraantal van 50.000 is de
universele stad-in-opbouw in de deelstaat
Tamil Nadu een inspirerend model voor
duurzame praktijken en ecologisch
verantwoord leven. In de loop der jaren
heeft Auroville internationale erkenning
gekregen voor zijn inspanningen op het
gebied van sociale en ecologische
duurzaamheid.

De huidige bevolking van meer dan 3000
inwoners wijdt zich aan gemeenschapsvorming en is actief betrokken bij alle
aspecten van de ontwikkeling van een
gemeente, zoals hernieuwbare energie,
waterwinning, bouwmaterialen,
biologische landbouw, bosbouw,
architectuur, bestuur, enz.; kortom, een
meer bewuste levensstijl.
Tijdens deze 9-daagse reis maken we
kennis met de universele stad voor de
toekomst door ontmoetingen met
gerenommeerde professionals in het veld.
Zij delen hun visie en ervaringen in de
vorm van plenaire gesprekken,
participatie-sessies en paneldiscussies over
de kernvraag met betrekking tot
duurzame geïntegreerde menselijke
leefomgevingen.

Tijdens de 9-daagse reis maken we onder meer kennis met de volgende projecten:

Aarde-architectuur
topcentrum
Al ruim 30 jaar heeft het Auroville Earth
Institute mensen opgeleid en in staat gesteld
om hun eigen woningen te bouwen met
behulp van geperste aarde. Het instituut
koppelt de moderne technologie van
gestabiliseerde aarde aan traditionele
vaardigheden en is een van 's werelds
topcentra op het gebied van aardearchitectuur en is actief in zesendertig landen.

Afvalbeheer:
bewustmaking in de regio
De Auroville EcoService houdt zich niet alleen
bezig met het verzamelen en verantwoord
verwerken van al het vaste afval dat door de
gemeenschap wordt gegenereerd, evenals
langs de hoofdwegen binnen Auroville en de
openbare ruimtes, maar ook met
bewustmaking en educatie in de regio, op
weg naar ‘zero waste’.

Uniek PV-project
Op vrijwel alle daken van de Sri Aurobindo
Ashram zijn installaties van zonnepanelen.
De systemen werken onder het mechanisme
van groep-netmetingen waarbij het overschot
van de energie die in het Puducherry
elektriciteitsnet wordt ingevoerd, in natura
(in kWh) wordt gecrediteerd ten gunste van
andere departementen van de ashram.
Puducherry is het eerste staats-/uniegebied
in India die dit unieke systeem van groepnetmetingen heeft geïmplementeerd.

Experimenteel wateren energiebeheer
Auroville ligt op een groot plateau, ongeveer
65 meter boven zeeniveau, langzaam
aflopend naar de baai van Bengalen. De
afwezigheid van rivieren of grote meren
maakt het noodzakelijk om waterbehoeften
uit de ondergrond te halen voor de huidige
bevolking van 1500 mensen. Als het
verwachte groeipercentage voor een kleine
stad van 50.000 mensen moet worden bereikt
en gehandhaafd, zal afvalwaterzuivering een
essentieel onderdeel van het totale
watergebruik in de stad zijn.

De ziel van de stad
‘Matrimandir’ betekent in het Sanskriet ‘huis
(of tempel) van de Moeder’. Van buiten
gezien is het een gouden, enigszins afgeplatte
globe die als het ware uit de Aarde breekt. De
globe, ongeveer dertig meter in doorsnee, rust
op vier reusachtige pijlers. Binnen in de globe
is er alleen maar een ‘kamer’ met een
diameter van ongeveer twintig meter, meer
een zaal dus, met tegen de muur twaalf hoge
ronde zuilen die het plafond schijnen te
schragen maar die het niet raken.
De kamer is helemaal wit, met op de marmeren vloer een wit tapijt. In het midden rust een
kristallen bol van zeventig centimeter doorsnee. Dag en nacht valt een straal door een centrale
opening in het dak van de kamer recht op het kristal; overdag wordt daarvoor het zonlicht
opgevangen door een mechanisme dat de zonnebeweging volgt, ’s nachts wordt de straal door
opgeslagen zonne-energie verwekt. In de kamer bevindt zich verder niets en er heerst stilte. Ook de
twaalf tuinen die de rondom de Matrimandir worden aangelegd, behoren tot het stille centrum van
de stad-in-opbouw.

Herintroductie inheemse
flora voor de regio
De botanische tuin van Auroville werd in
augustus 2000 gestart op 50 hectare oud
cashew-land dat werd gered van de dreiging
van vastgoedontwikkeling. De tuinen hebben
sindsdien een opmerkelijke groei
doorgemaakt. Het gebied is getransformeerd
tot een weelderig landschap dat dient als een
gebied voor onderzoek naar ecologisch
duurzame benaderingen van landbeheer,
evenals een locatie voor milieueducatie. Meer
dan 310 boomsoorten zijn geplant in het 25
hectare grote arboretum, 5.500 exemplaren
zijn geplant in het 10 hectare grote bos en er is
een plantenkwekerij gecreëerd, die 50.000
zaailingen per jaar kan produceren om de
herintroductie te bevorderen van de inheemse
flora van de regio.

Alternatief voor kleine
boeren
Solitude Farm werd in 1996 opgericht door
een groep jonge Aurovilianen. Eén van hen,
Krishna McKenzie ontwikkelde de boerderij
met de ideeën van natuurlijke landbouw en
permacultuur, geïnspireerd door Masanobu
Fukuoka. De boerderij evolueerde langzaam
maar zeker naar 100% geen-grondbewerking
en het gebruik van machines en tractoren is
eveneens geëlimineerd. Er zijn meer dan 130
planten, waaronder wilde groenten, bloemen,
fruit, groenten, oliehoudende zaden, granen,
bonen en peulvruchten op 6 hectare grond.
Veel van deze planten worden niet eens in
winkels gevonden, ze zijn geen product van
de geïndustrialiseerde landbouw. De Solitude
Farm in Auroville wordt veel bezocht door
mensen uit de permacultuur-beweging in
India die het transformerende potentieel zien
om kleine boeren zelfvoorzienend te maken.
De landbouwsector in India - waar het
grootste deel van de beroepsbevolking van
het land werkzaam is - bevindt zich al
tientallen jaren in een crisis.

Om niet snel te vergeten
Tijdens ons bezoek aan Zuid-India verkennen
we de universele stad Auroville.
Een kleine greep uit het programma:
● Ontmoet professionals die ons hun
visie geven op stedelijke ontwikkeling
voor toekomst
● Ervaar workshops om nooit te
vergeten
● Zie hoe de universele stad-in-opbouw
Auroville vorm krijgt
● Praat en reflecteer met collega’s uit
Nederland en India over uw en hun
visie op duurzame
gemeenschapsvorming

Deze studiereis is een vervolg van een
eerdere succesvol verlopen studiereis naar
India. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Ik wil mij inschrijven voor deze
studiereis

Info en kosten

De kosten bedragen [
] pp (bij inschrijving
voor 1 juni 2020). Bij deze prijs zijn o.a. de
volgende zaken inbegrepen:
●
●
●
●
●
●
●
●

Retour vlucht naar India en
binnenlandse vlucht obv economy
class
Goed hotel (obv 2 prskmr)
Ontbijt, lunches en diners (excl.
drankjes)
Alle werkbezoeken en drie workshops
Lokaal vervoer
Een uitgebreide syllabus
Begeleiding tijdens de reis
Voor de deelnemers resten alleen nog
persoonlijke uitgaven
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