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Groene Lente 2017
Ter promotie van het openbaar groen en het vakmanschap van tuinaannemers en plantenkwekers organiseert de Vereniging voor Openbaar
Groen (VVOG) sinds 1979 de actie Groene Lente.
In samenwerking met het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserij
marketing (VLAM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het
Departement Omgeving worden openbare groen-, bloemen- en bijenvriendelijke realisaties in Vlaanderen in de belangstelling geplaatst en
beloond met een waardevolle prijs.

De wedstrijd mikt op nieuwe realisaties met een- en tweejarigen, vaste
planten, heesters en bomen, … die op een professionele manier en
met het vakmanschap van groenaannemers worden aangelegd en
onderhouden. De deelnemende groenprojecten zullen dit jaar extra
worden beoordeeld op hun verdiensten inzake pesticidenvrij beheer
en/of waterrobuustheid.
Ter gelegenheid van de Finale in december wordt een speciale editie
van Groencontact gepubliceerd waarin de gelauwerde projecten worden
beschreven.

WEDSTRIJDTHEMA’S
Groene gemeente, beste groenprojecten 2017
Zowel kleinschalige als grotere groenprojecten kunnen deelnemen, voor zover ze recent werden aangelegd
op openbaar domein en getuigen van creativiteit en vernieuwing. Het kan hier gaan over diverse vormen
van groenvoorziening zoals de aanleg (of heraanleg) van parken, pleinen, begraafplaatsen, straatvernieuwing,
wijkgroen, groen bij gebouwen, … Geselecteerde projecten worden beloond met een diploma en een geldprijs.

in samenwerking met

Gemeente in bloei, beste bloemenprojecten 2017
Gemeentelijke bloemenprojecten die verspreid over de gemeente en op openbaar domein voorkomen, kunnen
deelnemen. In aanmerking komt de creatieve en originele aanwending in bloemperken, bloembakken en hang
manden van bloeiende planten (vaste planten, bloemenweides, bloemencollecties, bol- en knolgewassen, eenen tweejarigen, …) al dan niet in combinatie met andere planten. De deelnemende gemeenten worden beloond
met een diploma en een aankondigingsbord met 1, 2 of 3 bloemensymbolen in verhouding tot de kwaliteit van
de realisaties.

Bijenvriendelijke gemeente, beste bijenvriendelijke projecten 2017
Deelnemen kan met acties die de bij in de belangstelling plaatsen met bijenvriendelijke aanplantingen of
specifiek beheer gericht op de bij. De deelnemende gemeenten worden beloond met een diploma en een
aankondigingsbord met 1, 2 of 3 bijensymbolen in verhouding tot de kwaliteit van de realisaties. De origineelste
projecten ontvangen een geldprijs.

in samenwerking met

WEDSTRIJDVERLOOP
Inschrijving
Alle Vlaamse gemeentebesturen kunnen elektronisch inschrijven
uiterlijk op woensdag 31 mei 2017 via www.vvog.info (rubriek
Groene Lente).
Voor de leden van de VVOG is de inschrijving GRATIS; niet-leden
betalen € 200,00 registratierecht.

Projectfiche
Na inschrijving ontvangen de gemeentebesturen de bijhorende
projectfiche(s) waarop nuttige en beknopte gegevens elektronisch
kunnen worden ingevuld. De projectfiche(s) moet(en) uiterlijk op de
aangegeven datum teruggestuurd worden zodat een vlotte organisatie mogelijk is.

Bezoek vakjury
Een professionele vakjury bestudeert de inschrijvingen en toetst ze
aan de hand van de wedstrijdcriteria.
Voor de bloemenprojecten (Gemeente in bloei) komt de jury,
bestaande uit vakmensen afgevaardigd door VLAM, tijdens de zomermaanden ter plaatse. Het gemeentebestuur geeft eerst een korte
toelichting waarna een aantal bloemenrealisaties worden bezocht.
Het gemeentebestuur staat in voor de organisatie van de rondrit.
Voor het ganse bezoek wordt max. 75 min uitgetrokken.
In de nazomer worden de groenprojecten (Groene gemeente) al dan
niet onder begeleiding van het gemeentebestuur bezocht. Op aangeven van het gemeentebestuur worden de groenprojecten op hun
pesticidenvrij en/of waterrobuust karakter getoetst. Dit gebeurt in
samenwerking met de VMM (zie hiernaast VMM-labels).
De bijenvriendelijke realisaties (Bijenvriendelijke gemeente) worden
bezocht en gejureerd in samenwerking met het Departement
Omgeving.
In een einddeliberatie in oktober bepaalt de jury het definitieve wedstrijdresultaat dat zal bekendgemaakt worden op de Finale.

Finale

WEDSTRIJDCRITERIA
Bij de beoordeling van de projecten
houdt de jury rekening met:
•
•
•
•
•

de originaliteit, creativiteit en esthetiek
de kwaliteit van de uitvoering
het plantenassortiment en de plantencombinaties
de deskundigheid van aanleg en onderhoud
het duurzaam en bijenvriendelijk karakter

SPECIALE PRIJZEN
Openbaargroen-award
Groenprojecten die met de expertise van een groenaannemer werden gerealiseerd komen in aanmerking voor de
Openbaargroen-award. Het knapste openbare groenproject
wint de Award. Zowel het winnende gemeentebestuur als
de groenaannemer winnen een waardevolle prijs.

VMM-labels
• Pesticidenvrij groenproject
Voorbeeldstellende groenprojecten op vlak van pesticidenvrij beheer komen in aanmerking voor een speciale prijs
vanwege de VMM.
• Waterrobuust groenproject
Groenprojecten die inspireren op vlak van duurzaam waterbeheer kunnen rekenen op een speciale prijs vanwege
de VMM.

Op de Finale die plaatsvindt op dinsdag 19 december 2017 te
Hamont-Achel worden de beste realisaties toegelicht door de
indieners van het project. Na afloop krijgen de aanwezigen de kans
om een publieksprijs toe te kennen aan het project dat hen het meest
heeft aangesproken. Tijdens de Finale worden ook de geldprijzen en
de bloemen- en bijensymbolen uitgereikt.

Groen- en bloemengemeente 2018
Ieder jaar wordt één gemeentebestuur uitgeroepen tot
Groen- en bloemengemeente van het jaar. Deze gemeente
wordt door de VVOG genomineerd voor deelname aan de
internationale groen- en leefmilieuwedstrijd Entente
Florale. De Groen- en bloemengemeente ontvangt extra
ondersteuning van de VVOG en is ook gastheer voor het
studiebezoek en de Finale van de Groene Lente in 2018. In
2017 valt de eer te beurt aan Hamont-Achel.

Bloemenweide in Beveren

Groene Lente 2017
is een organisatie van de Vereniging Voor Openbaar Groen

De actie Groene Lente is mogelijk
dankzij de steun van onderstaande organisaties en firma’s

Koning Albert II-laan 35 (bus 50) | 1030 Brussel | T. 02 5528011 | vlam@vlam.be
www.vlam.be | www.openbaargroen.be | www.groenvanbijons.be

Dr. De Moorstraat 24-26 | 9300 Aalst | info@vmm.be
www.vmm.be | www.zonderisgezonder.be | www.watertoets.be

Departement Omgeving
Graaf de Ferrarisgebouw | Koning Albert II-laan 20, bus 8 | 1000 Brussel
T. 02 5538011 | www.omgevingvlaanderen.be

Landmax
Industriezone Klein Gent | Welvaartsstraat 22/12 | 2200 Herentals | T. 014 262500
info@landmax.be | www.landmax.be

Firma Thomas | www.firmathomas.be

Best Select – www.bestselect.be
DCM - www.dcm-info.be
Willaert - www.willaert.be

Alle inlichtingen over de wedstrijd Groene Lente kunt u verkrijgen bij
Rudi Geerardyn | M. 0476/47 17 36 | groene.lente@vvog.info | www.vvog.info
VVOG | Predikherenrei 1c | 8000 Brugge | T. 050 33 21 33 | F. 050 33 20 62
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