
  

 

 

 

ByeByeGrass Charter  

Dit charter is gebaseerd op een bevraging van 60 Vlaamse groendiensten en opgesteld in 
samenwerking met verschillende ecologische adviesbureaus. 
 
Artikel 1 
Alle groene zones in eigendom van de gemeente worden geïnventariseerd en de huidige situatie 
beschreven.  
  
Artikel 2 
Per groene eenheid wordt een duurzame toekomstvisie uitgeschreven in samenwerking met de 
groendienst, de bewoners en indien gewenst, externe adviesbureaus. Er wordt onderzocht hoe het beheer 
te optimaliseren is voor een ideale luchtkwaliteit, bodeminfiltratie, koolstofbuffering, biodiversiteit, 
sociale functies, … De gemeente engageert zich om binnen de twee jaar na ondertekening een volledig 
toekomstvisie op te stellen voor alle gronden die zich binnen het beheer van de gemeente bevinden. 
  
Artikel 3 
De hieruit ontstane toekomstvisie wordt vertaald in een duidelijk, haalbaar beheerplan dat is opgesteld 
in samenspraak met experten en/of ecologische adviesbureaus. 
  
Artikel 4 
Vervolgens moeten er opleidingen ter beschikking gesteld worden voor groendiensten en hun 
medewerkers, zodat ze over meer kennis beschikken om hun gebieden ecologisch te beheren volgens 
het opgestelde beheerplan. 
 
Artikel 5 
Er moet een betere dialoog komen tussen politici en de verantwoordelijken van groendiensten om de 
samenwerking te verbeteren en een win-win situatie te creëren. Het betreffende beheer moet worden 
opgenomen in het milieubeleid van de gemeente en de waarde hiervan erkend worden zodat het 
ecologisch beheer reeds in de planningsfase van projecten kan meespelen.  
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1. Inleidende problematiek 
Onze natuur komt steeds meer onder druk te staan. Samen met de achteruitgang van de biodiversiteit en 
de daaraan gekoppelde ecosysteemdiensten, groeit ook het besef dat biodiversiteit, ecosystemen en 
natuurlijke processen bijdragen aan het welzijn van de mens. Deze natuurlijke processen zijn op lange 
termijn haalbaarder en duurzamer voor het mitigeren van extreme situaties zoals wateroverlast, 
uitzonderlijke hitte en andere consequenties die samengaan met de klimaatveranderingen.  
 
Het huidige groenbeheer schiet vaak niet enkel tekort op de voorgaande pijnpunten, maar is een relict 
van verouderde esthetische dogmas, wat resulteert in een erg duur en arbeidsintensief onderhoud. Het 
gebrek aan een langetermijnvisie zorgt bovendien voor een onduurzame aanleg. Sinds de komst van het 
Harmonisch Park- en Groenbeheer wordt bij de aanleg van groen meer aandacht besteed aan de 
ecologische functie maar er is nog ruimte voor verbetering. Ecologisch verantwoord groen in een 
dorp/gemeente/stad kan een voorbeeld zijn naar de burgers toe.  

2.  Oplossingen 

2.1. Byebye grass 

Alle oppervlakken met kort gemaaid gras zonder speel-, recreatie- en/of andere functie worden beter 
getransformeerd naar (natuurlijke) bloemenrijke en kruidenrijke graslanden, bloemrijke ruigtes met 
randen bestaande uit inheemse struiken en/of bomen. Het maaien van deze gebieden gebeurt gefaseerd 
zodat de plaatselijke fauna de kans krijgt maaiperiodes te overleven. Kleine ruigteoppervlaktes moeten 
ook de kans krijgen ongemaaid de winter in te gaan. Deze werkwijze zorgt voor meer variatie, meer 
biodiversiteit, een natuurlijker, esthetisch karakter, een betere duurzaamheid en een lagere beheerskost. 
 
Reden: De manier waarop een gazon (frequent gemaaid grasland) nu beheerd wordt, draagt weinig bij 
aan ecosystemen, is arbeidsintensief en duur. Bovendien is gazon een groenelement dat weinig 
waterabsorptie en CO2 opslag toelaat: het is een groene woestijn. Het omzetten van (grote) ongebruikte 
delen van deze gazons naar bloemenweides, bloemrijke ruigten en hooilanden zorgt voor een enorme 
verhoging van de lokale biodiversiteit. Variatie en structuur zorgen voor diversiteit. Dit vormt de basis 
van ecosystemen en zorgt voor de voedselvoorziening van vele insectensoorten, welke op hun beurt het 
voedsel zijn voor vele andere dieren. Hiernaast is gras beheerd als hooiland een uitstekende CO2 captator 
in tegenstelling tot gazon, afhankelijk wat er met het maaisel gebeurt. 

2.2. Bomen voor een aangenamere klimaattransitie en 
buffering van extreme weersomstandigheden 

Momenteel is er slechtst 11% bos in Vlaanderen waardoor we één van de laagste scores hebben binnen 
Europa. Per dag wordt er ongeveer 0,72 hectare/dag ontbost in Vlaanderen. Het gericht aanplanten van 
bomen in dorpen, gemeenten en steden is een grote stap voorwaarts. Naast hun esthetisch nut zijn 
bomen, geplant in de juiste condities en op de juiste plaats, een goedkope en goede buffer tegen droogtes, 
overstromingen, luchtvervuiling, extreme hitte en extreme winden. 
  
Uitleg: Bomen zorgen voor een natuurlijke waterbalans bij zowel extreme droogte als wateroverlast. Ze 
zijn grote CO2 captators, filteren fijn stof, zorgen voor een buffering bij extreme temperaturen en 
rukwinden en hebben bovendien een positief effect op de volksgezondheid. 



   

2.3. Afbouwen van verharding en bebouwing 

Iedere vierkante centimeter die verhard is, zorgt ervoor dat water niet kan infiltreren in de bodem met 
meer overstromingen en droogtes als gevolg. Lokale watercaptatie door bv wadi’s kunnen ons 
grondwaterpeil aanvullen en overstromingen voorkomen, daarnaast zijn ze, indien goed beheerd, perfect 
om de lokale biodiversiteit te verhogen. Alsook kan er ingezet worden op halfverharding zoals 
bijvoorbeeld bij groenparkings. 

2.4. Sociale functie 

We leven in een maatschappij die sterk geautomatiseerd is, toch leven we in de meest gehaaste tijden 
ooit. Stukjes groen binnen handbereik in de stad bieden een aangename ontmoetingsplaats en helpen 
mensen terug in contact te komen met de natuur, zich te onthaasten en te ontstressen. Speelnatuur 
zorgt hierboven ook voor dat kinderen vaker buiten komen in de natuur. 

3. Gras omvormen en beheren 

3.1.Gras in categorieën 

Categorie 1: dagelijks gebruik 

Grasvelden en grasstroken die zo goed als iedere dag gefrequenteerd worden. Gras dat tot Categorie 1 
behoort kan prima blijven; het vervult immers een nuttige functie. Deze categorie wordt het frequentst 
gemaaid maar ook hier kan er gestreefd worden naar bloemenrijke grasranden. Het is mogelijk deze 
grasvelden te beheren als hooiland, waarbij deze in (het begin van) de lente ongemaaid blijven en relatief 
bloemrijk kunnen worden. Later in de zomer, wanneer meer mensen nood hebben aan gazon als zit-, 
picknick- en speelplaats worden deze als gazon beheerd. Ook kan hier structuur worden gecreëerd door 
sommige stukken maar 2 maal per jaar te maaien, wat esthetisch en biodiverser is.  

Categorie 2: occasioneel gebruik 

Grasvelden of grasstroken die zelden gebruikt worden. Dit zijn plekken die enkel gebruikt worden 
tijdens speciale gelegenheden. Dit gras mag in principe extensief beheerd worden, een of meerdere 
maaibeurten (voor het evenement) kan in principe volstaan. Maai gefaseerd zodat de fauna zich kan 
verplaatsen. Het laten staan van de randen kan hiervoor gebruikt worden. Andere alternatieven zijn het 
maaien in blokpatroon of gebruik maken van een sinusmaaibeheer. 

Categorie 3: louter esthetisch/architecturaal 

Grasvelden of grasstroken met een esthetische functie: rond monumenten, gebouwen, eventueel met 
bordjes: “verboden te betreden” is een moeilijke categorie. Grasvelden creëren openheid en zichtassen, 
waar een mens zich van nature veilig in voelt. Dit hoeft echter geen kort gemaaid gras te zijn. Het gaat 
om menselijke smaak, om historische gewoonten en esthetische waarden. Binnen deze categorie moet 
rekening gehouden worden met de situatie. Er kan geëxperimenteerd worden met wilde bloemenstroken, 
bodembedekkers of duurzame vaste plantenborders rond standbeelden en andere monumenten. Deze 
elementen kunnen eveneens een esthetische waarde hebben en kunnen mits duidelijke communicatie 
naar het publiek toe (via informatiebordjes, participatie van het publiek, …) zeker een draagvlak krijgen.  



   

Categorie 4: veiligheid 

Grasvelden of grasstroken met louter functionele functie zoals: stroken voor verkeersveiligheid en 
randen naast een fietspad. Dit zijn dikwijls gemaaide grasstroken die duidelijk de bloemenweide of 
struiken begrenzen: een beleefdheidsstrook. Doordat de stroken niet breder hoeven te zijn dan een 
grasmaaier, is dit werk zeer snel gedaan. Het heeft ook een esthetische functie, het gebied ziet er 
duidelijk beheerd uit.  

Categorie 0 

Grasvelden of grasstroken zonder esthetische, sociale of functionele functie. Deze categorie kan perfect 
op middellange termijn omgevormd worden naar bloemrijke graslanden die veel goedkoper zijn om te 
beheren. Hier kan ook gekeken worden naar andere groenvormen zoals inheemse struiken en bomen. 
Raadpleeg bij twijfel altijd een adviesbureau zodat het project goed uitdraait.  

3.2. Overzicht categorieën 

Categorie Frequentering Functies Alternatieven Hoeveel 
maaien? 

1 Dagelijks Spel, ontspanning, 
ontmoetingsplaats 

Wilde nuttige kruiden laten staan 
in grasveld. 

Om de 14 à 21 
dagen 

2 Zelden Occasioneel gebruik Bloemenweide Wanneer nodig 
voor betreding 

3 Nooit Louter esthetisch Bloemenweide, struiken 1 a 2x per jaar 
4 Nooit Verkeersveiligheid Werken met 

“beleefdheidsstroken” en 
struiken/bloemenweiden 

Situatie 
afhankelijk 

0 Nooit Geen Bloemenweide, meerjarige 
planten, struiken, bomen 

1-3 x per jaar 
of begrazing 

3.3. Hoe maaien? 

Waar bloemenweides of hooilanden de doelstelling zijn zal 1 tot 3 maal per jaar gemaaid worden. De 
frequentie is vooral afhankelijk van de nutriëntenvoorraad in de bodem. Maaidata worden aangepast aan 
de soortensamenstelling (gewenste soorten in bloei laten komen, maaien vooraleer ongewenste soorten 
in zaad staan, ...) en kunnen dus verschuiven over de jaren door het bloemrijker worden van het gebied. 
Maaidata kunnen ook veranderen naargelang de waterhuishouding van het gebied. 
  
Bij percelen beheerd als gazon kunnen maaidata aangepast worden: een studie heeft getoond dat als je 
een luie-maaier-methode gebruikt, dus minstens twee weken tussen laat of liefst zelfs drie weken (of 
langer), je een positieve impact hebt op wilde bijen. Bij om de twee weken maaien zijn er meer bijen, 
maar minder bijensoorten. Gefaseerd maaien of sinusbeheer kan hier ook bij helpen. 
  
In een publiek park in Saltdean, UK werd geëxperimenteerd met verschillende maai-intervallen. Tot 
50x meer insectensoorten werden er geobserveerd bij gras dat slechts éénmaal per jaar werd gemaaid. 
Een bevraging toonde aan dat 97% van de bezoekers een voorstander zijn van meer habitats voor 
insecten. Een win-win: zowel insecten als bezoekers zijn gelukkig  
 



   

In onder andere het stadspark van Aalst is te zien dat de randen van de bloemenweide gemaaid worden, 
dat is belangrijk, hierdoor hangt het gras niet over op paden waardoor onnodige klachten vermeden 
worden. Als de paden netjes zijn, kan je veel meer doen naast de paadjes. 
 
Maaisel laten liggen is niet aan te raden omdat hierbij geen nutriënten worden afgevoerd en een 
kruidenrijke vegetatie afwezig blijft. Ook verstikt het de beplanting. Bij het afvoeren van nutriënten 
zullen de kosten ook veel lager liggen wanneer later beslist zou worden deze gebieden toch om te 
vormen tot bloemenweides. Het teveel aan voedingsstoffen (eutrofiëring) is een van de grootste 
oorzaken van de achteruitgang in biodiversiteit. 
 
Het toedienen van meststoffen aan gazons is uit den boze, het past niet in een duurzame maatschappij 
visie gebaseerd op circulaire economie, het is nefast voor het budget en de biodiversiteit. 

4.  Grootste problemen met gras-
alternatieven 
Voorlichting is de sleutel tot een klimaatrobuuste gemeente. Zo zijn verschillende steden overtuigd van 
het effect van infoborden alsook campagnes, affiches, infomomenten,… Zodra de burger op de hoogte 
is van nieuwe initiatieven is hij/zij vaak begripvol en ontstaat er een draagvlak voor deze nieuwe 
initiatieven. Het betrekken van burgers zorgt voor een groter draagvlak en inzicht in wat er nodig en 
geliefd is. Er moet echter een realistisch beeld worden geschetst, zodat de burger niet teleurgesteld 
wordt.  
  
Voor de mensen die zweren bij gemillimeterd gras, werkt een grasstrook rond bloemenweides, 
graslanden of andere beplanting als een schitterend  en noodzakelijk compromis. 

4.1. Bloemenweides: grond verarmen 

Het tot stand brengen van een bloemenweide vergt soms veel geduld en vakkennis wanneer de grond te 
rijk is, waardoor er dominante kruiden of grassen overwoekeren. Dit kan verholpen worden door de 
bodem te verschralen, zoals bij bermbeheer. Op andere plekken wordt er geplagd  of verstoord en 
opnieuw ingezaaid. Indien de groendienst hier niet over de juiste expertise beschikt, kan er gekozen 
worden om advies te vragen of aanlegplannen te laten opstellen door externen. Een bloemenweide moet 
realistisch voorgesteld worden, dus duidelijke communicatie is noodzakelijk. 

4.2. Kosten bloemenweide 

De kosten van een bloemenweide zijn beperkt. Afhankelijk van de voedselrijkdom hoef je het enkele 
keren per jaar te maaien en af te voeren. Naargelang het resultaat dat je beoogt, kan er ook de kost van 
bijzaaien bijkomen, al is dit niet per se een must. Volgens sommige groendiensten zijn de kosten en 
onderhoud van klassiek maaien een tienvoud van de kosten voor het onderhouden van bloemenweides.  

  



   

4.3. Bomen 

In het verleden werden bomen soms pas als laatste element toegevoegd aan de inplanning van een 
gemeente. Het is aan te raden om omgekeerd te werk te gaan en in het opmaken van een plan zoveel 
mogelijk bomen, met zoveel mogelijk variëteit, te plannen, om dan daarna plaats te maken voor lagere 
beplanting. 
 
Sommige gemeenten hebben problemen met bomen die op een te jonge leeftijd sterven. Dit komt 
dikwijls omdat er te weinig geïnvesteerd wordt in een beplantingsvlak dat groot genoeg is, de verkeerde 
boomsoort wordt gekozen of te weinig aandacht wordt geschonken aan de bodem. Deze jonge boompjes 
worden echter vaak niet goed opgevolgd of aangeplant (door een onvolledig of afwezig aanleg- of 
beheerplan). Het te dicht op elkaar aanplanten, niet vooruit kijken naar eindbeeld en de bomen niet goed 
verzorgen tijdens de eerste maanden na aanplant zijn veel voorkomende problemen.  

4.4. Constante ontwikkeling 

De grootste uitdaging bij een duurzame manier van werken is dat de methodes in constante fluctuatie 
zijn. Het belangrijkste is dat er vanuit de overheid steun is. Groenmanagement is niet statisch. Toch 
moet het passen in een maatschappij waar alles zoveel mogelijk neergeschreven en vastgelegd wordt.  

5.  Voordelen 

5.1. Imago  

Het is duidelijk dat we als samenleving kiezen om een duurzame weg in te slaan. We zetten massaal in 
op elektrische wagens, hernieuwbare brandstoffen, biologisch voedsel,… Het is dan ook logisch dat we 
op vlak van groeninrichting ons verspilzuchtig verleden achter ons laten en kiezen voor 
groenaanplanting die duurzamer is. Steden en gemeenten pakken nu al uit met het streven naar hogere 
idealen, zo heb je de Fairtrade-gemeentes, stad Gent die gaat voor de Groene Europese Hoofdstad, etc. 
Duurzaam groenmanagement komt het imago van de stad enkel ten goede. 

5.2. Prijs 

Bloemenweides, bloemrijke ruigten en hooilanden zijn (vaak op korte termijn en altijd op lange termijn) 
arbeidsextensievere oplossingen en hierdoor vaak goedkoper. Ook valt er enorm veel te besparen op 
maaikosten en bewatering. 

5.3. Gelukkiger en gezonder 

Verschillende studies tonen aan dat meer bloemen, struiken en bomen inwoners gelukkig maken. Het 
zorgt voor een rustpunt en houvast. Bomen, struiken, klimplanten, groenzones enz. verbeteren de 
luchtkwaliteit. Mensen die in groenere zones wonen hebben een betere gezondheid, minder stress en 
ontwikkelen minder snel obesitas.  
 
 



   

5.4. Klimaatverandering 

In een stedelijke gemeente is het belangrijk om rekening te houden met klimaatprojecties die hogere 
temperaturen en langere droogtes voorspellen. Hiervoor is het aanbevolen om bomen te kiezen die 
aangepast zijn aan droge, stenige milieus en die hittetolerant zijn. Met de juiste beplanting kan 
bovendien een betere waterabsorptie worden gewaarborgd.  
 
Bomen zijn naast oceanen, bodems en graslanden de grootste opslagplaatsen van CO2, ze zijn natuurlijke 
airco, houden (storm)water vast in de bodem, houden een goed bodemleven in stand en zorgen voor 
meer regen. Ze zijn de goedkoopste en eenvoudigste oplossing om de klimaatverandering aangenamer 
te doen verlopen dankzij het voorzien van schaduwrijke plekken, het vasthouden van vocht in de bodem 
en een lagere omgevingstemperatuur.  

5.5. Economisch rendabel 

Mensen kopen meer in winkelstraten met bomen, huizenprijzen gaan omhoog in groene buurten, er is 
minder criminaliteit in een natuurlijkere omgeving, patiënten herstellen sneller als ze een uitzicht hebben 
op groen, er zijn minder depressies en werknemers presteren beter. Een groene omgeving zorgt dus ook 
voor pure economische winst. 

5.6. Richtlijnen 

Indien er richtlijnen of een wetgevend kader komt, zullen gemeenten veel sneller durven investeren in 
dergelijke projecten, alsook veel sneller een duidelijke duurzame positie innemen. Het is iets waar we 
met het gehele land achter moeten staan. Vele groendiensten zijn er van overtuigd dat een wettelijk 
kader de draagkracht bij de burgers zal vergroten. Vele groendiensten stellen dat een beleidsmatige 
verdediging meer dan welkom is. Voor sommigen is het zelfs een must. 

6.  Uitdagingen 

6.1. Opleiding personeel 

Een groenmanagement dat gericht is op duurzaamheid vraagt enig denkwerk. Op korte termijn kosten 
bepaalde ingrepen wat meer tijd, geld, energie, kennis en innovatie. Op lange termijn heb je echter een 
systeem dat zoveel mogelijk zelfregulerend is met veel minder onderhoud. Het is een uitdaging om als 
groendienst deze nieuwe visie over te brengen bij het personeel en externe aannemers.  Hiervoor is een 
meedenkend beleid eveneens nodig. 
  
Het inschatten van de dynamiek van een bloemenweide of van een eindvisie van groenbeheer is moeilijk, 
daarvoor is gespecialiseerde kennis nodig. Het ontbreken van kennis en het vasthouden aan oude niet-
werkende principes is een van de grootste redenen waarom het huidig groenbeheer nog niet altijd even 
duurzaam is. Hiervoor kan en moet de hulp worden ingeroepen van specialisten. Deze kunnen naast 
kennis en vaardigheden verschaffen aan het personeel ook een adviserende rol spelen. 

 



   

6.2. Politiek 

Vanuit groendiensten komt vaak de klacht dat er te weinig dialoog is met politici. Doordat politici 
dikwijls niet op de hoogte zijn van bepaalde noden binnen groenbeheer, ontstaat er ontevredenheid aan 
beide kanten. De groendiensten zelf voelen zich niet begrepen door politici. Politici krijgen soms te 
weinig informatie over kostprijzen en natuurbelangen en de noden van burgers, waardoor ze geen 
drastische besluiten durven maken uit vrees voor ontevredenheid bij de burgers. 
  
Een constructieve dialoog tussen beide partijen kan een win-win situatie creëren. Er moet initieel 
getracht worden een onderlinge verstandhouding te creëren tussen beide partijen  want ze hebben 
sowieso hetzelfde doel: tevreden burgers en een duurzame toekomst. 

6.3. Maatregelen na maatregelen 

Het verbod op pesticiden is één van de grootste doorbraken geweest in de evolutie van de groene ruimte. 
Het is een maatregel die ons dwingt om over duurzame alternatieven na te denken. Doch heeft deze 
maatregel als nadeel dat bepaalde handelingen, zoals onkruidbestrijding, veel arbeidsintensiever zijn 
geworden, al is dit voornamelijk toe te wijzen aan nutteloze of ongeschikte verharding. Ecologisch 
groenbeheer past hier perfect in het plaatje gezien deze vorm van beheer mee met de natuur werkt en 
hierdoor minder arbeid vergt.  

7. Industriezones, handelszaken, parkings 
en spoorwegen 
Bij grootwarenhuizen, handelszaken of op industrieterreinen is de ecologische waarde van het groen 
vaak te beperkt. Deze doelgroepen kunnen onder andere gemotiveerd worden door het economische 
voordeel (lagere onderhoudskosten) en een positief groen imago. Green Deal “Bedrijven & 
Biodiversiteit” is een voorbeeld van hoe beleidsmatig deze problematiek kan worden aangepakt.  

8. Harmonisch park en groenbeheer 
In 2001 stelde het Agentschap voor Natuur en Bos reeds een visie op voor het beheren van parken en 
groen: het Harmonisch Park- en Groenbeheer of HPG. “Deze visie gaat uit van een evenwichtige 
samenhang tussen mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte beleids- en beheersmaatregelen”. Hun 
twaalf uitgangspunten die deze visie benadrukt moeten te allen tijde geïmplementeerd worden. 
 

  
 



   

9. Voorbeelden van duurzame alternatieven 
en het creëren van draagvlakken 

9.1. Eetbaar groen 

Eetbaar groen is een grote innovatie die we als samenleving kunnen steunen. Fruitbomen, kleinfruit en 
gemeenschappelijke moestuintjes zijn een meerwaarde die we kunnen creëren in het openbaar domein. 
Het is algemeen geweten dat, wanneer je mensen betrekt bij een project, ze zich meer betrokken voelen 
en dergelijke initiatieven zullen beschouwen als iets van henzelf. De integratie van eetbaar groen is een 
ideaal voorbeeld voor het betrekken van mensen bij de omvorming van openbaar groen. 

9.2. Gemeenschapstuinen 

De laatste jaren schieten gemeenschapstuinen en volkstuintjes als paddenstoelen uit de grond. Hieraan 
is te merken dat mensen de nood voelen om meer contact met de natuur te hebben. Het brengt de mensen 
samen en creëert een gevoel van samenhorigheid. Enkele steden experimenteren met het verhuren van 
(tijdelijk) braakliggende terreinen als groententuintjes per tuinseizoen. 

9.3. Gevelbegroeiing en groene slingers 

De geveltuinbrigade van het Gents Milieufront komt langs met een bakfiets, breekt enkele stoeptegels 
los en plant een klimplant aan. Deze actie is volledig ontstaan uit burgerinitiatief en is inmiddels razend 
populair. Dergelijke acties hebben een enorm grote impact op de look&feel van een straat en de stad. Je 
krijgt er de ecosysteemdiensten zelfs gratis bij. Andere mogelijkheden zijn het spannen van een draad 
over de straat tussen twee huizen waardoor klimplanten naar elkaar toe kunnen groeien. Gevelgroen 
filtert veel fijnstof uit de lucht en verhoogt hierdoor de levenskwaliteit van de burger. Hierboven zorgt 
het voor isolatie van de gebouwen (en dus een verlaging van de energiefactuur) en voorziet het verstop- 
en nestgelegenheid voor vele vogelsoorten.  
 
Belangrijk is dat er ingezet wordt op grondgebonden groen (o.a. bestaande uit klimplanten met of zonder 
klimhulp). Niet-grondgebonden groen, dat dikwijls geplaatst wordt in hangende bakken op een substraat 
van steenwol of turf, is niet duurzaam, vergt veel water en energie en de potgrond bevat bovendien veel 
kunstmeststoffen die nefast zijn voor het milieu. 

9.4. De burger gebruiken als natuurbeheerder van de stad 

Verbied de burgers om natuur en straat te vervuilen en er zal éénmaal worden geluisterd. Wanneer de 
burgers actief worden betrokken zullen deze zelf ambassadeurs worden.  

  



   

9.5. Meerjarige bloembollen 

Er wordt te weinig aandacht geschonken aan de mogelijkheden van meerjarige bloembollen. 
Verwilderingsbollen vermeerderen zich waardoor er elk jaar opnieuw prachtige bloemen uit de grond 
komen, zonder heraanplanting. Sommige van deze bloembollen bloeien reeds vanaf eind januari / 
februari en produceren veel nectar zodat de eerste bijen en hommels al vroeg in het jaar op jacht kunnen 
gaan. Kleine percelen, welke in de zomer als gazon beheerd worden, kunnen in het voorjaar bloemrijke 
paradijsjes zijn dankzij deze bloembollen. Deze perceeltjes kunnen ook als hooigazon beheerd worden. 
In kleine bosjes in parken kunnen stinzenbosjes worden aangelegd. 

9.6. Privé-tuinen 

De groendienst zou hier een voortrekkersrol kunnen spelen door met demotuinen, acties, 
burgerparticipaties,… de burger te inspireren zich meer in te zetten voor een tuin met minder onderhoud, 
meer genieten en een positieve bijdrage aan het milieu. België bestaat uit 8% privé-tuin, een oppervlakte 
die niet te onderschatten is. 
 


