
Persmap

Make Belgium Wild Again

“Een klimaatcampagne voor luie mensen”
“De simpelste klimaatoplossing”

“Een klimaatrobuust België”

“Gazons zoals we ze nu kennen zijn passé composé”

“Bye Bye droogteprobleem en overstromingen”

“Doe minder en bereik meer”

“Red het klimaat... en je portemonnee”



ByeByeGrass Campagne
Waarom?
België bestaat uit bijna 10% privé tuin, minstens nog eens zoveel is openbaar groen. Onze hui-
dige manier van tuininrichting is zeer inefficiënt de mens is in constant gevecht met de natuur. 
Er worden jaarlijks miljoenen gespendeerd aan bekalking, bemesting, pesticiden, snoeien en 
maaien, en bij het minste buxusmotje of de minste droogte is de helft om zeep.

Klimaatverandering brengt enorme waterproblemen met zich mee: lange droogtes en over-
stromingen. De natuur kent een natuurlijke successie: gras wil bloemen worden, bloemen 
struiken en struiken bomen. Doordat wij de natuur in een infantiel stadium houden kan deze 
zichzelf niet verdedigen. We willen meer volwassen natuur, het is onze enige bondgenoot te-
gen klimaatveranderingen.

Doel?
We willen een klimaatrobuuste leef-, woon- en werkomgeving

Oplossing?
Zo veel mogelijk publieke en private gazons langer laten worden, minder maaien, volledig 
laten groeien, bezaaien met bloemen, beplanten met kruidachtigen en het liefst beplanten met 
houtachtigen.

Wie?
Louis De Jaeger voert sinds vorige lente een kruistocht tegen het gazon, nu slaat hij de handen 
ineen met een team BV’s, wetenschappers en auteurs om een teveel aan gazon not done te 
maken.

Tine Hens   Historica, auteur en journalist
Mies Maria Meulders Coach, zangeres en presentatrice
Wouter Knaepen  Bioloog bij Ecoduct
Emily Vanhosbeek  Bioloog bij Ecoduct
Jelle Van den Berghe Bioloog bij Ecotoop en docent PXL
Thomas Ducheyne  Schrijver & Marketing bij Azo Vaneuh
Ellen De Vrieze  ir. in landschap- en groenbeheer Centaurea & Duurzaamheid UGent
Elias Goossens  Bioloog en industrieel ingenieur in landschap- en groenbeheer
Loïc van Doorn  Bioloog en herpetoloog Centaurea
Louis De Jaeger  Tuin- & landschapsarchitectenbureau Commensalist & Student Vives

Herr Seele
Kunstenaar, mediafiguur, 
tekenaar, eet al sinds jaar 

en dag biologisch en is 
een milieubewusteling 

pur sang.

Bartel Van Riet
Deskundige inzake 

bosbeheer en surviv-
altechnieken en land-

schapsarchitect.

Dirk Draulans
Bevlogen bioloog, 
wetenschappelijk 

redacteur van Knack en 
auteur.

Steven Vromman
De Low Impact-man 
droomt van een du-
urzame wereld door-

middel van ecologische 
gedragsverandering.

Tondre la pelouse, c’est l’enfer*

*Grass mowing is hell



Highway to hell

België is in oorlogssituatie
 Een zelfgecreëerde vijand, de klimaatcrisis, 

dreigt onze levensstandaard en zelfs de men-
sheid te vernietigen. De grootste klimaatbuff-
er en onze enige beschermer: ons natuurlijk 

ecosysteem met zijn biodiversiteit, is door de 
mens verzwakt en op sommige plekken zelfs 

vernietigd. 

Extreme droogtes en noodweer 
teisteren Europa nu al, oogstmislukkingen 
zijn een feit, steden worden overstroomd. Het 
is geen vijf voor twaalf, het is vijf na twaalf. We 
moeten nu in actie schieten en de natuur ruimte 
geven en begeleiden om weer te groeien tot een 
complexe burcht die ons beschermt.

“Gazon is een groene woestijn”

“Gazon bemesten is not done, besproeien een doodzonde”

“Te veel gras maaien is slecht voor het milieu, de  biodiversiteit  en de portemonnee”



The solution

Zet één vierkante meter af met 4 stokjes, laat 
het gras maar groeien en deel het resultaat op 

byebyegrass.eu

Rij het gras maximaal één keer af per maand

Laat de buitenste rand van je gazon groeien

Zaai zadenmengels van inheemse planten
Maak een speelparadijs voor je kinderen!

Plant inheemse bloemen tussen het gazon

Plant verdomme een boom!

Maak alles in je tuin eetbaar!

Kan je het niet laten wekelijks te maaien?
Maai dan iedere week een vierde!

Eis politici meer kleur op straat 
met onze standaardbrief 

Word een Guerilla-gardener 
en plant&zaai er op los!

Richt een comité op 
en organiseer acties in je buurt



Natuurlijke successie

Optimaal gebruik maken van natuurlijke successie
De landbouw staat op instorten en publieke en private tuinen worden verwoest door de 
droogte, dit zagen we vorige zomer al. De natuur wil in ons klimaat automatisch evolueren van 
gras naar bos. Doordat wij met onze landbouw en manier van tuinonderhoud de natuur in een 
van de eerste stadia houden, is de natuur allesbehalve weerbaar. Hierdoor heeft het huidige eco-
systeem de grootste moeite om Europa te beschermen tegen extreme hitte, overstromingen en 
langdurige droogtes. Bomen zijn het summum van de successie, het krachtigste instrument om 
ons te beschermen. België is één van bosarmste regio’s.

Uitstoot broeikasgassen boosdoener, nu moeten we ons beschermen
We weten allemaal dat de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, methaan,... dodelijk zijn voor 

een gebalanceerd klimaat. Door deze uitstoot warmt de aarde op en smelt het ijs wereldwijd 
waardoor de zeespiegel stijgt en er extreme temperaturen ontstaan met dodelijke weerfenome-

nen tot gevolg. Doordat ijs warmte reflecteert, en er steeds minder van is, warmt de aarde nog 
sneller op waardoor we in een vicieuze cirkel terecht komen. Er is geen discussie dat we deze 
uitstoot drastisch moeten doen dalen. Omdat klimaatveranderingen reeds aan de gang zijn, 

moeten we onszelf beschermen door een ecosysteembuffer. 

Enkel een volwassen natuur kan ons beschermen tegen klimaatveranderingen



Biodiversiteit & belang bijen
Wilde bijen, honingbijen en hommels zorgen voor 80% van de landbouwproductie in Eu-
ropa, hun werkwaarde wordt geschat op €22 miljard. (Europese Commissie, 2013)

(Wilde) bijen nemen af in aantallen, wat kan leiden tot een economische, ecologische en 
gastronomische catastrofe. (Atkins & Atkins, 2016)

De Verenigde Naties waarschuwen dat er binnen nu en twee jaar concrete stappen moeten 
gezet worden om de snelle achteruitgang van onze biodiversiteit tegen te gaan. Zo niet, 
dan tekent de mens mogelijk zijn eigen doodsvonnis. (De Standaard, 2018) (VN, 2018)

Waterproblematiek
Klimaatmodellen voorspellen de komende 20 jaar langere droge periodes met geconcen-
treerde zware regenbuien. (Tabari H., 2018) (Zadehtalaeia, Tabaria, & Willems, 2018)

Eeuwenoude aquifers worden sneller leeggepompt dan dat ze aangevuld worden, een chro-
nisch watertekort dreigt.  (Departement Landbouw & Visserij, 2018)

Hoe meer diversiteit in (duin)graslanden, hoe groter de resistentie tegen droogte. (Rooijen, 
et al., 2015)

Belang van tuinen & openbaar groen
De rol van tuinen, ca. 8% van de Vlaamse ruimte, wordt voor zowel waterbeleid, klimaatreg-
ulering en biodiversiteit onderschat. (Dewaelheyns, Kerselaers, & Rogge, 2016)

Luchtkwaliteit
Een meer doordachte groeninrichting zorgt voor betere luchtkwaliteit. (Nowak, 2002)

Gras is een groene woestijn
Korte grasmonocultuur biedt weinig ecosysteemdiensten. (Ignatieva & Ahrné, 2013) 

Gras gemanaged zoals grasland is een uitstekende CO2-captator. (Dass, Houlton, Wang, & 
Warlind, 2018)

Bomen
Bomen zijn een van de goedkoopste en beste buffers tegen klimaatsveranderingen, 
droogtes, overstromingen, luchtvervuiling, extreme hitte en extreme winden. (Tudge, 2006) 
(Seits & Escobedo, 2014)

Het aantal bomen in Vlaanderen is ondermaats. Bomen zijn naast oceanen, bodems en 
graslanden de grootste opslagplaatsen van CO2, (Ni, Eskeland, Giske, & Hansen, 2016) 
Bomen zijn natuurlijke airconditioning. (Akbari, Pomerantz, & Taha, 2001) 

Bomen houden (storm)water vast in de bodem (Fazio, 2010), 

Bomen houden een goed bodemleven in stand en zorgen mogelijks actief voor meer regen 
(Sheil & Murdiyarso, 2009). 

Bomen zijn de goedkoopste en eenvoudigste oplossing om de klimaatverandering aan-
genamer te doen verlopen. (Forestry Commission England, 2018)

Volksgezondheid
Bomen hebben een positief effect op de volksgezondheid (H. Donovan, 2013), 

Er is een omgekeerde relatie tussen de hoeveelheid bomen in een stad en het aantal de-
pressies. (ten Brink, et al., 2016)

Meer bloemen, struiken en bomen maken inwoners gelukkiger. (Alcock, White, Wheeler, 
Fleming, & Depledge, 2014) 

Mensen die in groenere zones wonen hebben een betere gezondheid, minder stress en 
ontwikkelen minder snel obesitas. (Nielsen & Hansen, 2007) 

Minder maaien
Een maai-interval van twee of drie weken in plaats van één week heeft reeds een enorme 
positieve impact op wilde bijen. (B. Lermana, R. Contostac, Milamb, & Bang, 2018).

Tot 50x meer insectensoorten werden er geobserveerd bij gras dat slechts éénmaal per jaar 
werd gemaaid. (Garbuzov, A. Fensome, & L. W. Ratnieks, 2014)
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