ByeByeGrass
Het Vlaamse initiatief ‘ByeByeGrass’ wil
gazons omvormen in bloemrijke plekken
en laat er geen gras over groeien
Tekst: Louis de Jaeger
Vijf jaar reisde ik de wereld
rond en genoot van de mooiste landschappen. Ik schrok
me dan ook een bult toen
ik terug met de trein door
Vlaanderen reed. Een treinrit
biedt altijd een mooie inkijk in
de anders verborgen achtertuintjes. Mijn ogen werden
gepijnigd door kilometers
getrimde gazonnetjes: groene
woestijnen.

Niet alleen privétuinen, die bijna
10% van het Vlaamse grondgebied
uitmaken, liggen vol met deze groene lelijkheid. Immense industrieterreinen worden ook omringd door
saaie groene velden. Ik begrijp dat
mensen ruimte willen om te spelen
in hun tuintjes, maar waarom
willen industriëlen een biljartveld
zo ver men kan kijken? Ook steden
en gemeenten lijken een sterke
behoefte te hebben aan het opvullen van elk stukje openbaar domein
met het groene spul. De maat is
vol. We weten allemaal dat gazons
groene woestijnen zijn, er massa’s
meststoffen en pesticiden gespoten

worden en dat er tonnen brandstof
worden verspild om deze onnatuurlijke staat van groen te onderhouden. Na deze treinrit heb ik simpelweg de oorlog verklaard aan het
gazon in een open brief die in De
Standaard verscheen. Daarna kreeg
ik al snel heel wat medestanders. Je
kon voelen dat de tijd rijp was om
hier iets aan te doen.
Atomium
Samen met een groep bekende
Vlamingen, wetenschappers en
enthousiastelingen besloten we om
het heft in eigen handen te nemen.
We huurden het Atomium af, Dirk
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Draulans, Maria ‘Mies’ Meulders,
Steven Vromman en Bart Backaert
verzorgden een schitterende pressrelease in dé toplocatie van België.
Met alle genodigden hebben we als
symbolische daad een appelboom
geplant in het gazon vlak voor het
Atomium, daaromheen zaaiden we
een bloemenweide in. De toon was
gezet.
We werden overspoeld met vragen
van journalisten, krantenartikelen
verschenen in zowel Vlaanderen als
Wallonië, we gaven interviews en
verschenen op verschillende journaals.
Mensen van over heel België hebben
zich geregistreerd op de ByeByeGrass-teller op onze website om te
tonen dat ook zij meestappen in dit
verhaal. De resultaten worden op
een kaart bijgehouden. Met eenvoudige tips en een poster waarop alles
overzichtelijk bij elkaar staat kan
iedereen z’n steentje bijdragen.
Groendiensten
Uit een studie, waarvoor ik 60
groendiensten bevraagde, bleek
dat groenambtenaren reeds enorm
goed bezig zijn met het experimenteren met verschillende gazonalternatieven. Bij sommigen lukt dit
beter dan bij anderen, maar ze doen
hun best. Het grootste probleem
ligt niet zozeer bij de technische
mogelijkheden. Wat de groendiensten missen is een stok achter de
deur. De afschaffing van pesticiden
in het openbaar domein zou nooit
gelukt zijn zonder een wetgevend
kader. Hetzelfde blijkt te gelden
voor de omschakeling naar een
groeninrichting die future-proof
Oase herfst 2020

Zo kan het gras er ook uitzien! (Foto: Wolverlei/Martin Stevens)

is. Met een groep wetenschappers
hebben we een ByeByeGrass-charter
voor gemeenten opgesteld. Hierin
worden beknopt de mogelijkheden,
problemen en oplossingen beschreven, samen met enkele praktijkvoorbeelden. Gemeenten kunnen
het charter ondertekenen en zo
aanhaken.
Bart Backaert
Aalst is een van de topsteden als
het aankomt op klimaatrobuuste
stadsinrichting en dit hebben we
voornamelijk te danken aan Bart

			

Backaert. Hij werd lang gezien als
enfant terrible die al 40 jaar geleidelijk aan het groen transformeert
en nu onthaald wordt als de ‘oervader’ van de duurzame groendienst.
Bij het organiseren van een fietstocht waarbij alle Vlaamse groendiensten werden uitgenodigd werd
duidelijk hoe groot de interesse is
in duurzamer vormen van groeninrichting. Na deze boeiende fietstocht ondertekende de stad Aalst
als eerste het ByeByeGrass charter.
De pers lauwerde deze nieuwe visie
op openbaar groen, en prees vooral
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Er liggen nog veel grasveldjes te wachten op ander beheer
(Foto: Hilde Vijfvinkel)

ook het werk van Backaert. Na Aalst
volgde Kortrijk, ook hier kregen we
veel persaandacht. Er ontstond een
onverwacht sneeuwbaleffect. Beide
groendiensten werden vervolgens
overspoeld door buurtbewoners die
ook op de ByeByeGrass-toer wilden.
Kortrijk ging goed hierop in door
tuincoaches aan te stellen die bewoners helpen hun tuin te verduurzamen.
Bloemenweide
In de lente van 2020 waren we volop
bezig een nieuwe campagne voor
te bereiden toen Corona hier een
stokje voor stak. We veranderden
onmiddellijk onze strategie. We
lanceerden eenvoudige cartoons
die uitleggen hoe men beter gazonbeheer kan toepassen, onder het
motto ‘Pimp je gazon’. Ook zijn
we er in geslaagd om ‘De Grootste
Bloemenweide van de Benelux’ te
organiseren. 4.000 mensen reageerden op het evenement en ongeveer 90 hectare werd ingezaaid
met inheemse bloemenmengsels.
Het waren zeer spannende tijden,

Wilde peen is een dankbare nazomerbloeier (Foto: Machteld Klees)

middenin de lockdown was er vrijwel alleen Corona-nieuws. Op miraculeuze wijze verschenen we toch
op het journaal en vanwege Corona
trok het veel meer kijkers.
Bedrijven en scholen
Toen de stad Leuven het charter
ondertekende en alle b
 edrijven
opriep om hun gazons om te
vormen raakten we in een stroomversnelling. We lanceerden, naast
het charter voor gemeenten ook het
charter voor bedrijven en scholen.
Grote namen hebben zich geëngageerd om een voortrekkersrol te
spelen waaronder Siemens en KU
Leuven.
Met workshops, opiniestukken,
lezingen en advies voor gemeentes blijven we ons best doen om
de esthetische, financiële en
ecologische waarde van gazon
alternatieven te promoten.

veranderen. Ik moest denken aan
Bart Backaert, aan het ByeByeGrass-team en aan andere mensen
die aan hun visie vasthouden. De
beste manier om de wereld positief
te veranderen is dat iedereen, in
gelijk welke job of in de privé-sfeer,
zich afvraagt waar je het meest van
wakker ligt. Eens je dat weet moet je
gewoon beslissen om je visie uit te
dragen, zonder te stoppen.
Louis De Jaeger is tuin- en landschapsarchitect, zaakvoerder van
Commensalist en de oprichter van
ByeByeGrass en het Food Forest
Institute
Meer weten:
www.byebyegrass.eu
Facebook: byebyegrass

Doorgaan
Een tijdje geleden interviewde een
student me en vroeg wat een mens
kan doen om de wereld positief te
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