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Jeugdauteur Patrick Lagrou probeert zoveel mogelijk onafhankelijk van olieproducten te leven

„Voorbereiden
op wereldcrisis”
DIKSMUIDE/JONKERSHOVE – Volgens
jeugdauteur Patrick
Lagrou kunnen we ons
maar beter beginnen
voorbereiden op het
einde van het tijdperk
van de fossiele brandstoffen. Hij probeert
alvast zoveel mogelijk
onafhankelijk van olieproducten te leven. En
omdat je zoiets beter
in groep aanpakt, is
hij samen met Koen
Heughebaert van de
vzw Zonnewindt bij
de initiatiefnemers
van Transitie Westhoek, de allereerste
transitiegroep in WestVlaanderen

Lagrou. „Dit is een landelijke
streek met goede tradities en die
nog te linken is met de periode
van voor diesel en benzine. Veel
oudere mensen hebben nog kennis
over de technieken van vroeger,
bijvoorbeeld voor het bewaren van
voedsel. Omdat er nog geen diepvriezers waren, werd er bijvoorbeeld veel meer eten ingelegd.
Hoe steek je een houtkachel aan ?
Hoe kan je er pannenkoeken op
bakken ? We moeten dringend die
mensen weer uit de bejaardenhuizen halen, zodat ze ons al die technieken van vroeger weer kunnen
aanleren.”
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ransitiesteden en -dorpen zijn
initiatieven van lokale gemeenschappen die zich samen willen voorbereiden op de naderende
oliecrisis en de gevolgen van de
klimaatverandering, door zoveel
mogelijk te leven zonder het gebruik van fossiele brandstoffen.

„In lokale gemeenschap”
„Eigenlijk ben ik al een hele tijd
bezig met wat nu transitie wordt
genoemd”, vertelt Patrick Lagrou
vanuit zijn schrijversatelier in het
Diksmuidse. „Ik heb veel gereisd
en altijd geleerd om mijn plan te
trekken. Mijn hele leven al ben ik
op zoek naar manieren om zo zelfvoorzienend mogelijk te leven :
zelf groenten kweken bijvoorbeeld, kippen houden of mijn
huisje verwarmen met een houtkachel. Er zijn ook al veel manieren
om zonder fossiele brandstoffen
elektriciteit op te wekken, zoals
zonnepanelen en windturbines.
Maar het heeft weinig zin om dat
allemaal in mijn eentje te doen. In
een lokale gemeenschap daarentegen kan je elkaar helpen en bijstaan en info en ideeën delen. Een
groep is ook beter in staat om de
schokken van de oliecrisis op te
vangen. Want dat die crisis op
komst is, is zeker. Bovendien zal
de hele wereld worden getroffen.”
„De gevolgen voor bijvoorbeeld
een basisbehoefte als voedsel zullen niet te overzien zijn”, gaat Patrick Lagrou verder. „Omdat de
bevoorrading over de hele wereld

Patrick Lagrou : „Mijn hele leven al ben ik op zoek naar manieren om zo zelfvoorzienend mogelijk te leven : zelf
groenten kweken bijvoorbeeld, kippen houden of mijn huisje verwarmen met een houtkachel.” (Foto DD)

zal stilvallen, zullen we worden
geconfronteerd met lege supermarkten, rantsoenering door overheden en misschien weer de invoering van voedingsbonnen. Kijk
naar de huidige chaos in Haïti :
stel je voor dat die over de hele
wereld zou uitbreken…”

Permacultuur
Hoe kunnen we ons met transitiegroepen daartegen wapenen ? „Op
de eerste plaats moeten we ervoor
zorgen dat we in onze streek zelf
instaan voor onze energievoorziening”, legt Patrick Lagrou uit.
„Bijvoorbeeld met zonnepanelen
en windturbines.”
„Daarnaast moeten we onze mobiliteit zoveel mogelijk beperken,
bijvoorbeeld door meer aan teleworking te doen. Landbouw moet
vooral produceren voor lokale
markten en zonder fossiele energie.”
„Een belangrijke rol is weggelegd
voor onze tuinen”, merkt Patrick
Lagrou op. „Die moeten we zoveel mogelijk inzetten voor voedselproductie; niet enkel door ze

om te zetten in moestuintjes maar
ook door de principes van de permacultuur toe te passen. In een
permacultuur wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zoveel
mogelijk meerjarige planten waar-

„Gevolgen van
wereldwijde
oliecrisis niet te
overzien”
van je de vruchten elk jaar opnieuw kan oogsten. Ook de verscheidenheid is in permacultuur
heel belangrijk. Permacultuur is
iets dat me enorm boeit. Ik dacht
dat ik met biologische landbouw
al alles had geleerd, maar permacultuur gaat nog een stap verder.
Het rendement van een vierkante
meter permacultuur ligt trouwens
veel hoger dan de opbrengst van
een vierkante meter monocultuur.”

Transitie Westhoek
Als de initiatieven voor de omschakeling niet van boven uit komen, dan moeten ze volgens Patrick Lagrou dan maar van onder
komen. „Uit de lokale gemeenschappen”, benadrukt hij. „In Engeland staan ze trouwens daarin
veel verder. Daar heb je al jaren
heuse transition towns. In Nederland en Vlaanderen bestaan sinds
een jaar de eerste transitie-initiatieven en die hebben o.a. het Engelstalige Transitiehandboek naar
het Nederlands vertaald. Dat boek
was voor mij een openbaring.
West-Vlaanderen bleef tot nu toe
achter als het over transitie gaat,
dus besloot ik om het allemaal dan
maar zelf in gang te steken. Ik
zocht contact met Koen Heughebaert van de vzw Zonnewindt en
die was meteen laaiend enthousiast. Het gevolg is dat er in het
weekend van 6 en 7 februari in
Jonkershove de inloopdagen voor
Transitie Westhoek worden georganiseerd.”
„Onze Westhoek heeft veel potentieel voor transitie”, vindt Patrick

Hoe moet transitie dan in een verstedelijkte omgeving ? „Ook daar
kan het en dat is zelf al bewijzen
in de praktijk”, aldus Patrick Lagrou enthousiast. Bij de val van de
Sovjetunie werd de oliekraan naar
Cuba volledig dichtgedraaid. De
Cubanen hebben zich daaraan aangepast door elke vierkante meter
tuin – ook op daken en balkons –
en park om te zetten in permacultuur. Met als gevolg dat de Cubanen 85 % van hun groenten en
fruit zelf produceren. Nu hebben
we hier natuurlijk niet het klimaat
van de Caraïben maar zelfs een
kleiner percentage eigen voedselvoorziening scheelt al een flinke
slok op de borrel. De laatste vijftig, honderd jaar hebben we enkel
maar groeisteden gekend. In de
toekomst zullen die dus weer
moeten afslanken en intensief in
onze eigen voedselproductie voorzien.”
„Het wordt een back to the basics
aan de ene kant, maar parallel
daarmee ook een tijdperk met het
zoeken naar en inzetten van hypermoderne technologie. We zullen op een andere manier moeten
leren leven, dat klopt. Maar uiteindelijk zullen er ook een aantal positieve gevolgen zijn. Dankzij de
transitiegemeenschappen zullen
we weer meer contact hebben met
onze buren, zullen we weer meer
dingen samen doen en elkaar helpen”, besluit Patrick Lagrou die
ook nog meegeeft dat hij een
spannende jeugdreeks aan het
schrijven is, een verhaal dat zich
afspeelt in het tijdperk waarin de
transitie al volop zijn intrede heeft
gedaan.
(Tom Vandenabeele)

q Op 6 en 7 februari, telkens van
9.30 uur tot 17 uur vinden in de P.
Costenoblestraat 21 in 8650 Jonkershove de inloopdagen plaats
voor Transitie Westhoek. Inschrijven kan op www.transitie.be/r/
inloopdagen. Meer info over transitie op www.transitie.be.

