
De Standaard/Oost-Vlaanderen 04/02/2015, bladzijden 14 & 15
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via De Standaard/Oost-Vlaanderen
De Standaard/Oost-Vlaanderen 04/02/2015, bladzijden 14 & 15
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via De Standaard/Oost-Vlaanderen

I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

14 BINNENLAND DE STANDAARD
WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015

V A N O N Z E R E D A C T E U R

LEN BUGGENHOUT
BRUSSEL | Plant een extra

boom, als u de plaats hebt. Maak
uw terras niet groter dan nodig
en laat fijn gemaaid gras ge
woon liggen. Of leg een moes
tuin aan, als u daar plezier uit
haalt, en verwijder niet elke
wilde bloem van tussen uw
planten. De ecologische capaci
teit van tuinen wordt immers
zwaar onderbenut.
Uit onderzoek van Valerie De
waelheyns van het Instituut
voor Landbouw en Visserij
onderzoek (ILVO) en de KU Leu
ven blijkt dat een beter beheer
van de tuinen 900.000 ton kool
stof meer zou kunnen vastleg
gen in de Vlaamse privétuinen.
In dat geval zou een hectare tuin
ongeveer evenveel koolstof vast
leggen als een hectare land
bouwgrond waarop gewassen
als maïs of tarwe geteeld wor
den. Dat is een pak meer dan de
koolstofopslag in de groene ga
zons, die nu het straatbeeld
kleuren.

Mulchmaaien

In de strijd tegen de klimaatop
warming moet niet alleen de
CO2uitstoot naar omlaag, maar
gaat men ook op zoek naar nieu
we opslagplaatsen. Tuinen blij
ven daarbij vaak onderbelicht.
Dat er niet eerder gekeken werd
naar hun milieuimpact, is ver
bazend. ‘Dat komt omdat er tot

nu te weinig informatie over be
schikbaar was’, zegt Dewael
heyns. ‘Wij hebben eerst zelf ge
gevens moeten verzamelen.’
Daaruit blijkt dat liefst 8 pro
cent van de totale Vlaamse
grondoppervlakte een tuin is.
Ter vergelijking: de totale bos
oppervlakte bedraagt in Vlaan
deren 11 procent. ‘Achter de ty
pische lintbebouwing liggen
vaak lange, uitgestrekte stuk
ken grond’, zegt de onderzoek
ster. ‘Daarom is het effect van
kleine ingrepen zoals mulch
maaien (waarbij het gras zeer
fijn wordt gemalen, zodat het
niet hoeft opgeruimd te worden,
red.) op het milieu ook zo groot’.
Dewaelheyns vond ook een
rechtstreeks verband tussen het
overmatige gebruik van
meststoffen en een te hoge
vruchtbaarheid van de bodem.
De bodem bevat met andere
woorden meer voedingsstoffen
dan nodig is om planten te laten
groeien.

Bijenvriendelijke bloemen

De tuincultuur van de Vlaming
kent haar oorsprong in het huis
vestingsbeleid op het einde van
de 19de eeuw. De overheid dacht
de erbarmelijke omstandighe
den waarin mensen uit vooral
de lagere klassen leefden, een
halt toe te roepen door hen de
verantwoordelijkheid te geven
over een eigen tuin. Op die ma
nier konden gezinnen op een

zinvolle manier ontspannen en
in hun voedsel voorzien.
‘Het is belangrijk om de ver
schillende functies van een tuin
te behouden’, zegt Dewaeleyns.
‘Ook zou een sensibiliserings
campagne mensen bewust kun
nen maken van het belang van
bijvoorbeeld bijenvriendelijke
bloemen en de verbanning van
uitheemse plantensoorten die
schade kunnen veroorzaken.’
De invloed op het leefmilieu zal

ONDERZOEK NAAR ECOLOGISCH EFFECT VAN VLAAMSE PRIVÉTUINEN

evenwel pas zichtbaar zijn als
de aanbevelingen op grote
schaal worden toegepast. ‘Hoe
wel de meeste tuinen privéei
gendom zijn, moeten mensen
beseffen dat hun tuin deel uit
maakt van een groter geheel’,
zegt Dewaelheyns. ‘Dan kunnen
ze uitgroeien tot gebieden die
ecosysteemdiensten leveren, zo
als de strijd tegen het verlies
van biodiversiteit en tegen de
klimaatverandering.’

Een hectare
tuin kan
evenveel koolstof
vastleggen als
een hectare
landbouwgrond
waarop gewassen
staan

RED HET
KLIMAAT,

LAAT UW TUIN
VERWILDEREN

Het leefmilieu is meer gediend met een wat verwilderde tuin dan met een kort gemaaid gazon. © Peter Hilz

Ook onze tuinen kunnen het
klimaat redden. Privétuinen
nemen in Vlaanderen een
bijna even grote oppervlakte
in als de bossen (8 procent
tegenover 11) en met enkele
ingrepen kunnen ze 900.000
ton koolstof vasthouden.

Verwijder niet elke wilde bloem van tussen de planten. Da’s goed voor het milieu. © Peter Hilz
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GRATIS

Nu zaterdag derde kleurplaat 
voor volwassenen bij De Standaard

gratis bij De Standaard

Nu zaterdag schenkt De Standaard u een derde schitterende 
kleurplaat. Deze absolute bestseller van het moment krijgt 
u helemaal gratis. Vier unieke lijntekeningen, een exclusief 
ontwerp van Jan Van Der Veken, om in te kleuren. Afgedrukt 
op stevig papier, zodat u optimaal kunt genieten van het 
rustgevend effect tijdens het kleuren.
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BRUSSEL | Elf klimaatstrijders,
onder wie de bekende Vlamingen
Tom Lenaerts, Francesca Vanthie
len, Stijn Meuris en Serge de Ghel
dere, klaagden begin december al
le Belgische overheden aan, om
dat die te weinig ondernemen om
de klimaatverandering tegen te
gaan. In een brief vroegen ze de
Vlaamse, Waalse, Brusselse en fe
derale regering om zich te engage
ren de uitstoot van broeikasgas
sen jaarlijks met 5,1 procent te
doen dalen. De deadline liep eind
januari af. Uit de antwoorden die
zij naar de Klimaatzaak vzw heb
ben gestuurd, blijkt dat geen en
kele overheid zich wil engageren.

6.000 medeeisers

‘We gaan dus door met onze
rechtszaak’, zegt Serge de Ghelde
re. ‘De kladversie van onze dag
vaarding is klaar. We hebben nu
officieel zo’n 6.000 medeeisers,

maar er komen nog elke dag vol
machten binnen en je kunt je nog
tot de eerste procesdag aanslui
ten.’
Behalve Wallonië reageerden wel
alle overheden. Vlaanderen legde
bij monde van Joke Schauvliege
(CD&V) omstandig uit wat het al
doet tegen de klimaatverande
ring. Volgens de minister van
Leefmilieu moet je de acties in een
Europese context zien en kán ze
zich niet kan engageren om meer
te doen. Meer doen is ook moei
lijk, klinkt het, omdat er nog altijd
geen akkoord is tussen de gewes

België weigert zich te engageren
(en mag het uitleggen aan rechter)

Geen enkele overheid wil zich
engageren om de uitstoot
van broeikassen jaarlijks met
5,1 procent te doen dalen.
De Brusselse regering is
zelfs de enige die toegeeft
dat ons land te weinig doet.

ten wie hoeveel aan uitstoot moet
besparen.
‘Het is de mantra die we altijd ho
ren’, zegt de Gheldere. ‘Het wordt
gezien als een plicht, niet als een
kans op een beter leven: om com
fortabeler te wonen, minder voor
energie te betalen, een properdere
lucht te hebben, minder in de file
te staan.’

Groenen vs. ondernemers

Met de federale overheid hadden
vertegenwoordigers een gesprek.
‘Dat begon goed, haar medewer
kers vonden zelfs dat we gelijk
hadden en dat de rechtszaak de
klimaatzaak misschien kon depo
litiseren. Nu zijn het altijd de
groenen tegen de ondernemers.
Bij een uitspraak door een rechter
zou iedereen de engagementen
moeten uitvoeren. Maar minister
MarieChristine Marghem (MR)
zelf zei dat een rechter ons nooit
gelijk zou geven. En als hij dat
toch zou doen, zou er geen hef
boom zijn om de overheid te dwin
gen.’
De Brusselse regering is de enige
die toegeeft dat België niet op
koers zit om de Europese doelstel
ling van 20 procent minder uit
stoot tegen 2020 te halen. Ze er
kent ook ook dat er niet genoeg
wordt gedaan. Maar een echt en
gagement kwam er niet. (ig)

Tom Lenaerts is een van de elf klimaatstrijders die de overheden voor de rechter dagen. © Fred Debrock

‘De overheden
zien het als een
plicht, niet als
een kans op
een beter leven’

SERGE DE GHELDERE
Klimaatzaak vzw

KLIMAATZAAK

mensen hun heil zoeken. ‘Tot 80
procent van onze patiënten als ze
te horen krijgen dat wij niet meer
kunnen helpen’, zegt Janssens.
Sommige therapieën zijn schade
lijk voor kankermedicijnen. ‘Be
paalde Chinese kruiden kunnen
een slechte reactie uitlokken, met
nierschade als resultaat’, zegt Marc
Peeters, diensthoofd oncologie aan
het UZA en voorzitter van het Col
lege voor Oncologie. ‘Vaak kosten
die therapieën ook veel geld. Maar
als die behandelingen zouden hel
pen, dan was de kankergeneeskun
de toch allang gevolgd?’(dka, pma)

lijke’ genezing, nadat ze op gezond
heidsreis was gegaan bij Guy Leta
in India. Die heeft een praktijk in
Ronse en noemt zich ‘geneeskun
stenaar’. Hij beoefent een combi
natie van Chinese en ayurvedische
geneeskunde en accupunctuur.
‘Die man is een kwakzalver’, zegt de
Limburgse kankerspecialist Jaak
Janssens. ‘Hij geeft zich uit voor
arts en stelt behandelingen voor
die nergens op slaan. Hij is straf
baar, want hij oefent onwettig de
geneeskunde uit.’
Het probleem is dat veel mensen
met een slechte prognose bij zulke

BRUSSEL | Kankerspecialisten
en organisaties roepen de over
heid op om alternatieve geneeswij
zen beter te regelen, onder meer
door een registratie. ‘Nu zijn er te
veel kwakzalvers die beweren een
oplossing te hebben voor termina
le kankers.’
De aanleiding is een reportage in
het VTMprogramma Telefacts
waarin een man gezondheidsva
kanties in India verkoopt en be
weert ‘60 procent’ van de mensen
die bij hem aankloppen, te kunnen
helpen. In de reportage getuigt Sa
bine Geens over haar ‘wonderbaar

Kwakzalvers misbruiken wanhopige kankerpatiënten
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