
Samen lokale veerkracht opbouwen! 

Als gemeenschap samen de kansen zoeken en 
grijpen die de aanloop naar het niet-fossiele 

tijdperk ons bieden.

 “De veranderingen die we nodig hebben om de totale 
ineenstorting te vermijden, zijn precies die dingen die 

we moeten doen om de wereld te creëren waar we van 
dromen.”

(Prof. David Korten, econoom en psycholoog)

 Denk globaal, doe lokaal!

 De wereld verandert continu. Dat is van alle tijden. 
Soms verandert de wereld echter radicaal. De verza-
melaar-jagergemeenschappen moesten 10.000 jaar 
geleden op vele plaatsen ter wereld radicaal over-
stappen op een agrarische samenleving, toen hun be-
volking te groot werd. De agrarische samenlevingen 
moesten op hun beurt 150 à 200 jaar geleden noodge-
dwongen overstappen op een industriële samenleving 
door hout- en voedselschaarste in combinatie met 
een groeiende bevolking.
 Zeer binnenkort zullen we van een industriële sa-
menleving gebaseerd op fossiele brandstoffen, nood-
gedwongen moeten overschakelen naar een nieuwe 
duurzame samenleving. Ditmaal is er naast de energie-
schaarste en bevolkingsdruk echter ook een wereld-
wijde druk op alle ecologische systemen. Vroeger kon 
de mens nog uitwijken naar nieuwe plaatsen, nu echter 
niet meer. De aarde is (letterlijk) vol. De derde grote 
systeemcrisis van de mensheid is de grootste uitdaging 
ooit! Wereldwijde problemen waar we globaal moe-
ten over nadenken, maar waar de oplossingen veelal 
zeer lokaal en zeer divers zullen moeten zijn.

Contactinfo
Transitie Merchtem:

 email: merchtem@transitie.be
 tel: 0477/47 48 02 (Edward Van Keer)

Transitie Vlaanderen:
 website: www.transitie.be

 

(in het menu ‘lokale initiatieven’ vind je onze pagina over 
transitie Merchtem.)

“Je verandert nooit de dingen door de huidige realiteit te 
bevechten. Enkel door een nieuw model te bouwen dat het 

bestaande overbodig maakt verander je iets.” 

(Buckminster Fuller)

TR
ANSITIE MERCHTEM

Transitiedorpen en –steden:
 op vier jaar tijd wereldwijde doorbraak!

 Sinds de lancering van de eerste Transition Town, Tot-
nes, in Engeland in 2006, heeft het concept “Transitie-
steden en –dorpen zich snel verspreid. Momenteel zijn 
er meer dan 320 “officiële” transitiedorpen en –steden 
ter wereld en minstens 227 opstartende geregistreerde 
initiatieven. 
 Daarnaast zijn er wellicht nog enkele honderden op-
startende niet geregistreerde initiatieven. Alleen al in 
Vlaanderen is men op nog 11 plaatsen actief bezig en 
denken mensen in 48 andere gemeenten eraan om er 
één op te starten! (zie www.transitie.be)

   Creëer mee het post-fossiele Merchtem!

 Wil jij ook meewerken aan een duurzaam Merchtem 
dat zich voorbereid op het post-fossiele tijdperk?

 Sluit je aan bij deze wereldwijde beweging door actief 
mee te bouwen aan Transitie Merchtem.

 En schrijf mee geschiedenis als transitieheld(in).

 Alle talenten zijn bruikbaar!
 Laat ons ze samen bundelen en creatief inzetten!

 Samen als gemeenschap kunnen we dromen realise-
ren. 

 Iedereen van Merchtem en omgeving, alsook elke lo-
kale vereniging is welkom om zich (gratis) bij dit initia-

tief aan te sluiten.



 Waarom een transitie-initiatief?

 De twee grootste uitdagingen voor de mensheid in 
het begin van de 21ste eeuw zijn klimaatverandering 
en piekolie. Klimaatverandering is een gekend pro-
bleem, het piekolieprobleem veel minder. Piekolie is 
het moment dat de wereldwijde maximum productie 
van ruwe aardolie werd/wordt bereikt. Daarna zal de 
productie elk jaar enkele procenten dalen. Hierdoor 
kan onze olie-afhankelijke economie en samenleving 
zodanig in de problemen komen dat ook de maatre-
gelen die nodig zijn om de klimaatveranderingen aan 
te pakken in gevaar komen. Wetenschappers schat-
ten dat de oliepiek rond 2010 zal plaatsvinden. De 
productie van ruwe aardolie steeg wereldwijd jaar-
lijks met 1 à 2 percent tot 2005. Sindsdien is de pro-
ductie nagenoeg constant. Een duidelijk teken aan de 
wand! 

 De conclusie is simpel: We zullen het in de toekomst 
met minder olie moeten doen! (En vanaf 2020 met min-
der gas, en vanaf 2030 met minder steenkool en kern-
energie!) Of we dat willen of niet. We hebben wel de keuze 
of we daar ons proactief op voorbereiden, of dit hard-
handig ondervinden. Idem dito voor klimaatverande-
ring: Het staat onomstootbaar vast dat onze huidige 
uitstoot van broeikasgassen de klimaatverandering 
sterk beïnvloedt. We kunnen kiezen om hier niets aan 
te doen of om deze actief te beperken. 

  Doelstellingen.

    

Het gaat hier niet alleen om eenmalige acties, 
maar vooral om het realiseren van

 echte veranderingen! 

 Wat is een Transitie-initiatief?

 Een Transitie-initiatief is een burgerinitiatief dat wordt 
opgestart door lokale burgers binnen een dorp, ge-
meente of stad op zeer lokale basis. De waarde van 
een lokaal Transitie-initiatief zit er vooral in dat we 
de problemen als “lokale gemeenschap” aanpakken. Dit is 
veel stimulerender dan elk als individu dit aan te pak-
ken of maatregelen van bovenaf te laten opleggen 
door de overheid. 

 Hoe die doelstellingen bereiken?

Enkele voorbeelden van wat we zoal (willen) doen.

     Bewustmaking
 Via films, evenementen en lezingen proberen we 
de Merchtemnaren attent te maken op de mogelij-
ke gevolgen van zowel piekolie als klimaatverande-
ring - waarbij de eerste een veerkrachtige gemeen-
schap vereist, en de laatste een vermindering van 
de fossiele uitstoot, afvalstoffen, ... . 

     Themawerkgroepen
 Met de aanwezige talenten en interesses willen 
we groepen starten die werken rond alle belang-
rijke aspecten van het (lokale) leven, zoals energie, 
voedsel, geld, bouwen, transport, bedrijfsleven, on-
derwijs, gezondheid, psychologie, afval, lokaal be-
stuur...

     Een eigen lokale munt
 In Totnes en Lewes in Engeland wordt hier al een 
tijdje mee geëxperimenteerd, binnenkort waarschijn-
lijk ook in Gent. Lokaal is in Merchtem al een LETS-
groep actief met een dertigtal mensen die onderling 
diensten en goederen uitwisselen in ruil voor ‘LETS-
punten’. Een zaadje voor een heuse lokale Merch-
temse munt?

     Leuke acties
 Bv. Aanplanten van noten- en fruitbomen in het 
openbaar groen, samen fruit plukken en persen, een 
eetfestijn met lokale producten op het menu, een 
markt met lokale producten en zaaduitwisseling,… 

     Dromen/denken over de toekomst
 Transitie-initiatieven worden gedreven door een po-
sitief toekomstbeeld, dus dan moeten we daar ook 
over dromen en nadenken, zoals via de toekomstar-
tikels van Merchtem, verhalen vertellen, een open 
denkdag,…

     Samenwerking
 We willen samenwerken met de lokale overheid, die 
de onafhankelijke transitiegroep kan steunen, en met 
reeds bestaande initiatieven om de lokaal aanwezige 
energie maximaal te gebruiken. De eerste contacten 
zijn hiervoor al gelegd.

     De Grote Herscholing
 Het transitie-initiatief kan de ‘grote ontscholing’ van 
de afgelopen 40 jaar omkeren door training aan te 
bieden in een grote waaier van verloren gegane prak-
tische vaardigheden zoals reparaties, natuurlijk bou-
wen, voedsel kweken, lokale economie, etc.
 Iedereen met zulke vaardigheden kan hier aan bij-
dragen. 

     Ontwerp een Minder Energie Plan
 Samen met de hele gemeenschap willen we een 
Minder Energie Plan maken voor Merchtem om zo 
ons energieverbruik af te bouwen.

Transitie Merchtem heeft 2 hoofddoelstellingen: 

Samen met de Merchtemse gemeenschap
 oplossingen bedenken en vooral uitvoeren:

die afhankelijkheid van fossiele brandstof-
fen afbouwen en zo ook de uitstoot van CO2 
verminderen. 

die de lokale veerkracht opbouwen. 


