Vereniging voor Openbaar Groen
Jaarverslag 2017
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Colofon
Dit jaarverslag geeft een bondig overzicht van de structuur en de organisatie van de Vereniging voor
Openbaar Groen vzw (VVOG). Het vermeldt ook de belangrijkste activiteiten en vormen van
dienstverlening in 2017. Deze tekst werd op 14 juni 2018 door de Algemene Ledenvergadering in Gent
goedgekeurd.
De VVOG vzw
is een vereniging van Vlaamse steden en gemeenten die in 1974 opgericht werd en die ijvert voor
meer en beter openbaar groen in Vlaanderen.
De VVOG vzw stelt zich tot doel
• het openbaar groen in al zijn vormen te promoten en te pleiten voor het behoud en een maximale
uitbreiding ervan;
• de leden-gemeentebesturen te ondersteunen bij het realiseren van een goed groenbeleid;
• de aangesloten leden te helpen bij het oplossen van lokale problemen inzake openbaar groen;
• het organiseren van verschillende vormen van bijscholing en vorming (cursussen, workshops,
studiedagen, …)
• het stimuleren van en/of participeren aan onderzoek inzake openbaar groen.

Concept en eindredactie
Jos De Wael
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Samenstelling
Emmanuel Ampe | Jos De Wael | Rudi Geerardyn | Doreen Leuntjens | Dirk Neirynck | Peter Vandyck

Contact
VVOG vzw
Predikherenrei 1c | 8000 Brugge
T. 050 33 21 33 | F. 050 33 20 62
info@vvog.info
www.vvog.info
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Partners 2017
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Verantwoordelijke uitgever
Ali Çaglar | Predikherenrei 1c | 8000 Brugge

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
Entente Florale Europe
World Urban Parks
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Structurele sponsors 2017
BEST-select | DCM | Firma Thomas | LANDMAX
Sponsors Groene Lente
Willaert
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1. LEDEN
De Vereniging voor Openbaar Groen vzw (hierna afgekort tot VVOG) heeft volgens de statuten en
conform de huidige wetgeving betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk (Wet van 2 mei
2002) twee soorten leden: werkelijke leden en toegetreden leden. Alleen openbare besturen kunnen
werkelijk lid zijn. Volgens artikel 8 van de statuten kunnen alle Belgische natuurlijke personen of
publiekrechtelijke rechtspersonen aansluiten als toegetreden lid.
Werkelijke leden
In artikel 5 van de statuten worden de openbare besturen die kunnen toetreden als werkelijk lid
expliciet opgesomd: provincies, agglomeraties en federaties van gemeenten, intercommunale
verenigingen, steden en gemeenten. In 2017 waren 165 gemeentebesturen als werkelijk lid
aangesloten (zie alfabetische lijst). Dit betekent dat ruim de helft van de Vlaamse gemeenten
vertegenwoordigd zijn in de VVOG.
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AANGESLOTEN GEMEENTEN IN 2017
Aalter • Aarschot • Aartselaar • Alken • Antwerpen • Arendonk • Assenede • Avelgem • Beernem •
Beerse • Beersel • Beringen • Berlaar • Berlare • Beveren • Blankenberge • Boechout • Bonheiden •
Boom • Bornem • Brasschaat • Brecht • Bree • Brugge • Buggenhout • Damme • De Panne • De Pinte •
Deerlijk • Denderleeuw • Dendermonde • Dessel • Destelbergen • Diepenbeek • Diksmuide • Duffel •
Edegem • Eeklo • Erpe-Mere • Essen • Evergem • Geel • Genk • Gent •Gistel • Grobbendonk • Haacht •
Hamont-Achel • Harelbeke • Hasselt • Heist-op-den-Berg • Hemiksem • Herk-de-Stad • Hoeilaart •
Hoeselt • Hooglede • Hoogstraten • Houthulst •Hove • Ichtegem • Ieper • Ingelmunster • Izegem •
Jabbeke • Kalmthout • Kampenhout • Kapellen • Kasterlee • Knokke-Heist • Koekelare • Koksijde •
Kontich • Kortrijk • Kraainem • Kuurne • Laakdal • Laarne • Landen • Langemark-Poelkapelle • Lede •
Leopoldsburg • Liedekerke • Lier • Lille • Lint • Lochristi • Londerzeel • Lo-Reninge • Lovendegem •
Lubbeek • Machelen • Maldegem • Meerhout • Melle • Menen • Merelbeke • Meulebeke • Middelkerke
• Mortsel • Nazareth • Neerpelt • Nevele • Nieuwpoort • Nijlen • Olen • Oostende • Oosterzele •
Oostkamp • Opglabbeek • Opwijk • Oud-Turnhout • Oudenburg • Overijse • Overpelt • Peer •
Poperinge • Putte • Puurs • Ranst • Ravels • Retie • Riemst • Rijkevorsel • Roeselare • Rumst • Schilde
• Sint-Gillis-Waas • Sint-Katelijne-Waver • Sint- Niklaas • Staden • Steenokkerzeel • Stekene • Temse •
Tervuren • Tielt • Torhout • Turnhout • Veurne • Vilvoorde • Vosselaar • Waarschoot • Waasmunster
• Waregem • Wemmel • Wervik • Westerlo • Wetteren • Wevelgem • Wielsbeke • Wijnegem •
Willebroek • Wingene • Wommelgem • Wuustwezel • Zandhoven • Zaventem • Zedelgem • Zele •
Zoersel • Zomergem • Zonhoven • Zwevegem • Zwijndrecht.
Toegetreden leden

De toegetreden leden hebben geen stemrecht tijdens de Algemene Vergadering. Zij kunnen enkel met
raadgevende stem de vergadering bijwonen. Zij kunnen door hun lidmaatschap wel in beperkte mate
gebruikmaken van de documentatiedienst. Voor deelname aan de activiteiten van de vereniging
kunnen zij genieten van de voordelige ledenprijs (50%). De toegetreden leden hebben ook recht op
een gratis abonnement op Groencontact. In 2017 telde de VVOG elf toegetreden leden waarvan vier
natuurlijke personen en zes publiekrechtelijke rechtspersonen.
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2. ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Ledenvergadering is samengesteld uit alle werkelijke en toegetreden leden.
Overeenkomstig de statuten (art. 15) komen de leden minstens eenmaal per jaar samen tijdens een
Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering van 2017 werd gehouden op 15 juni in Antwerpen. Er waren 29 werkelijke
leden vertegenwoordigd (door 32 personen). Wij ontvingen verontschuldigingen van 52
gemeentebesturen.
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Na voorlezing en goedkeuring van het minancieel verslag werd kwijting gegeven aan de bestuurders.
Vervolgens werd de contributie voor 2018 vastgesteld en werd het ontwerp-jaarverslag 2016
goedgekeurd. Op het einde van de vergadering rondde de secretaris het ofmicieel gedeelte af met een
bondig verslag van de vergadering.
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3. BESTUUR
Het feitelijk bestuur van de VVOG wordt waargenomen door de Raad van Bestuur die uit minimum vijf
leden bestaat welke voor een periode van zes jaar verkozen worden door de Algemene Vergadering.
Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door een Directiecomité dat verkozen wordt binnen de
schoot van de Raad van Bestuur. Een Financieel Comité controleert jaarlijks de rekeningen en de
Technische Werkgroep, die bestaat uit hoofden van groendiensten van de werkelijke leden, geeft
sturing aan de inhoudelijke activiteiten van de VVOG.
Raad van Bestuur
De leden van de Raad van Bestuur kunnen politieke mandatarissen zijn of ambtenaren van een
werkelijk lid. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden één voorzitter en één of meer
ondervoorzitters. De Raad van Bestuur vergadert in principe driemaal per jaar (januari, mei, oktober).
Het secretariaat van de Raad van Bestuur wordt waargenomen door ir. Jos De Wael, secretaris.
Leden
Op 31 december 2017 telde de Raad van Bestuur 20 leden.
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Werner Aerts, Tervuren
Filiep Bouckenooghe, Roeselare
Ali Çaglar, Genk, voorzitter
Yves De Bosscher, Harelbeke, ondervoorzitter
Wout De Meester, Sint-Niklaas
Marc Debie, Wielsbeke
Valerie Del Re, Hasselt
Peter Desmet, Waregem
Bart Hermans, Oud-Turnhout
Luc Hermans, Turnhout
Bert Herrewyn, Kortrijk
Patrick Huyghe, Evergem
Michel Jansen, Hoogstraten
Filip Kegels, Beveren
Hilde Langeraert, Nevele
Annika Lenaerts, Leopoldsburg
Philip Pierins, Brugge, ondervoorzitter
Griet Smaers, Geel
Dieter Van Besien, Haacht
Jean Vanhees, Beringen
Vergaderdata en –plaatsen
27 januari 2017 te Brugge
12 mei 2017 te Brussel (kantoor VVSG)
13 oktober 2017 te Brussel (kantoor VVSG)
Directiecomité

Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging en bestaat uit minimum drie
leden en maximum vijf leden die door de Raad van Bestuur worden aangeduid. De voorzitter en de
ondervoorzitters zijn automatisch lid van het Directiecomité. Het secretariaat wordt waargenomen
door ir. Jos De Wael, secretaris-diensthoofd.
Leden
Ali Çaglar
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Yves De Bosscher
Patrick Huyghe
Philip Pierins
Financieel Comité
Het Financieel Comité controleert jaarlijks de rekeningen en de balans van de VVOG en rapporteert
rechtstreeks aan de Algemene Vergadering.
Leden
Inge Bossuyt, schepen te Harelbeke
Pascal Buytaert, schepen te Sint-Gillis-Waas
Vincent Laroy, schepen te Lovendegem
Het Financieel Comité vergaderde op 21 april 2017 te Melle samen met vertegenwoordigers van het
revisorenkantoor Baker Tilly Belgium. De balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2016
werden besproken. Het Financieel Comité stelde voor om de gecontroleerde rekeningen te laten
goedkeuren door de Algemene Ledenvergadering.
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Technische Werkgroep
De Technische Werkgroep is samengesteld uit directeurs/diensthoofden van de groendiensten van
een aantal werkelijke leden van de VVOG. Tevens maken een aantal vertegenwoordigers van de
Vlaamse overheid deel uit van de vergadering. De permanente Technische Werkgroep vergadert in
principe viermaal per jaar. Op 31 december 2017 bestond de Technische Werkgroep uit 13 effectieve
leden en 2 waarnemende leden (AWV).
Voorzitter
Dirk Vandromme, Zwevegem
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Leden
Hans De Beule, Antwerpen
Marc Van Havere, Beveren
Maarten Vansteenhuyse, Brugge
Tarcy Verstraeten, Dendermonde
Peter Fabry, Genk
Mieke Schauvliege, Gent
Geert Vande Kerkhof, Hasselt
Ides Leys, Koksijde
Peter Tanghe, Kortrijk
Eli Devriendt, Oostende
Bernadette Pieters, Sint-Niklaas
Inge Goos, Turnhout

Waarnemers Vlaamse Overheid
Alvarez Van Hove, Agentschap Wegen en Verkeer
Pieter Van Nieuwerburgh, Agentschap Wegen en Verkeer
Waarnemers VVOG-secretariaat
Emmanuel Ampe, Rudi Geerardyn, Peter Vandyck
Ereleden
Willy Adriansens, ex Brugge
Geert Lakiere, ex Kortrijk
Adri Versteynen, ex AWV
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Secretaris
ir. Jos De Wael
Vergaderdata en –plaatsen
7 maart 2017 te Mechelen (219e editie)
1 juni 2017 te Brussel (excursie) (220e editie)
6 september 2017 te Lochristi (221e editie)
1 december 2017 te Sint-Niklaas (222e editie)
Belangrijkste onderwerpen die werden besproken:
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-biodiversiteit op bedrijventerreinen
-gebruik van elektrische bakmiets
-gegevensmodel GEGINO
-Groencontact
-Groene Lente
-grote bomen langs gewestwegen (reactie op standpunt AWV)
-inventariseren van invasieve exoten
-Japanse duizendknoop
-medewerking aan verschillende onderzoeksprojecten
-memorandum gemeenteraadsverkiezingen
-oproep Vlaams bouwmeester
-planningskalender
-richtlijnen bij hinder door bomen
-samenwerking met universiteiten en hogescholen
-sjabloonontwerp gemeentelijk bomenplan
-studiebezoek Brussels Gewest
-studiedag Ecosysteemdiensten van openbaar groen (september)
-studieproject EcoCities
-studieproject GreenAir
-toekomst VVOG na pensionering Jos
-uitwerking bomenvisie
-vellen van bomen
-verjagen vogelkolonies
-voorbereiding PTW’s
-VVOG-activiteiten
-waardebepaling van bomen
-wetgeving omgevingsvergunning en bomen
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4. SECRETARIAAT
De VVOG is sinds 1999 in de Predikherenrei in het hartje van Brugge. Waar nu het VVOG-kantoor
gevestigd is, stond tot in 1796 de Predikherenkerk. Alleen enkele restanten van de oude kerkmuren
aan de buitenzijde van het gebouw herinneren nog aan dat verleden. In het kantoor van de VVOG is
ook de bibliotheek gevestigd. De leden van de VVOG kunnen er terecht om boeken en tijdschriften te
raadplegen. Bovendien staan de bedrijfsdocumentatie en het fotoarchief ter beschikking. Leden
kunnen ook gebruikmaken van de aanwezige technische faciliteiten om te kopiëren en te scannen.
Bezoekuren
Het kantoor van de VVOG is toegankelijk elke werkdag van 9 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 16 u. Leden
die het secretariaat en/of de bibliotheek wensen te bezoeken maken best op voorhand een afspraak
(telefonisch of per e-mail).
Personeel
Op 31 december 2017 stelde de VVOG zes personeelsleden tewerk (4 VTE).
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Jos De Wael
Jos is secretaris van de VVOG en algemeen diensthoofd van het secretariaat. Hij is landbouwkundig
ingenieur (Universiteit Gent, 1978) en werkzaam bij de VVOG sinds 1979. Hij was in 2017 fulltime
tewerkgesteld. Jos is als hoofd- en eindredacteur ook verantwoordelijk voor Groencontact en de
andere publicaties van de VVOG.
Emmanuel Ampe

Rudi Geerardyn

N

Emmanuel is landschapsarchitect (Anderlecht, 1989) en werkt sinds 2001 voor de VVOG. Emmanuel
werkte in 2017 vier dagen op vijf. Hij is samen met de andere collega’s nauw betrokken bij de
vormingsactiviteiten van de VVOG en het opvolgen van technische adviezen. Hij werkt ook mee met de
studiedienst en staat o.a. in voor de organisatie van studiedagen. Emmanuel zetelt in een groot aantal
commissies van derden.

O

Rudi is landschapsarchitect-stedenbouwkundige (Anderlecht, 1980 – Gent, 1984). Hij is werkzaam bij
de VVOG sinds 1999. In 2017 werkte hij 3/5 voor de VVOG en 2/5 voor de stad Kortrijk. Rudi is
eindverantwoordelijke voor de Groene Lente en begeleidt de gemeente bij hun deelname aan Entente
Florale. Voorts is hij ook betrokken bij het verlenen van technisch advies.
Doreen Leuntjens
Doreen is verantwoordelijk voor de administratie. Zij werkt voor de VVOG sinds 1990 en is hét
aanspreekpunt op het secretariaat. Doreen is ook verantwoordelijk voor de bibliotheek en de
documentatiedienst. Zij is tevens nauw betrokken bij de planning en de praktische organisatie van de
cursussen en de vele VVOG-activiteiten. Ook is zij verantwoordelijk voor de begeleiding van de
stagiairs. Doreen werkt sinds 1 september 2017 twee dagen per week.
Dirk Neirynck
Dirk is verantwoordelijk voor de boekhouding, het gramisch ontwerp van diverse VVOG-uitgaven, het
beheer van de computers, de webtoepassingen en het ontwikkelen van softwaretoepassingen. Hij is in
dienst gekomen bij de VVOG in 1987. Dirk werkte in 2017 parttime (80%).
Peter Vandyck
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Peter is landschapsarchitect (Anderlecht, 1994) en onze vaste lesgever. Als dusdanig is hij ook nauw
betrokken bij de uitwerking van het VVOG-cursusprogramma. Hij werkt voornamelijk vanuit zijn
thuisbasis in Hasselt van waaruit hij ook de contacten met de Limburgse gemeenten verzorgt. Hij is
ook betrokken bij het verlenen van technische adviezen. Peter werkt sinds 2007 voor de VVOG op
halftijdse basis (50%).
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Stagiairs
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5. DIENSTVERLENING
De Vereniging voor Openbaar Groen biedt verschillende vormen van dienstverlening aan. Allereerst
stelt de VVOG een uitgebreide bibliotheek en documentatiedienst ter beschikking van de leden.
Honderden boeken en tijdschriften, diverse vormen van beeldmateriaal en andere informatiebronnen
zijn voorhanden en kunnen ter plaatse geraadpleegd worden. De werkelijke leden kunnen ook beroep
doen op de VVOG voor technisch advies en het opzoeken van documentatie. De VVOG organiseert ook
ieder jaar workshops over actuele thema's.
Bibliotheek en documentatiedienst
Boeken
In 2017 werden 6 boektitels ingevoerd. Eind 2017 telde het boekenbestand 3192 uitgaven.
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Tijdschriften
De bibliotheek van de VVOG beschikt over een 100-tal tijdschriften die door de leden kunnen
geraadpleegd worden. Interessante artikels worden opgenomen in een databestand. Dit bestand werd
in 2017 uitgebreid met 1158 artikels uit 32 vakbladen(zie tabel). Eind 2017 omvatte het
artikelenbestand niet minder dan 42450 records die door de leden ook via de ledenpagina’s van de
website van de VVOG kunnen geraadpleegd worden. De gebruikers moeten hiervoor wel beschikken
over een login en paswoord. De artikels uit Groencontact zijn via dit systeem bovendien opvraagbaar
als pdf-bestand.
Bedrijfsdocumentatie
De VVOG beschikt over een uitgebreid bestand met bedrijfsinformatie. Dit bestand bevat documentatie
van ruim 1000 mirma’s, architectenbureau’s, boomkwekers, plantenkwekers, aannemers, …
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GERECENCEERDE TIJDSCHRIFTEN
Aqua (3)
Beton (9)
Blauwe Kamer (25)
Boomzorg (92)
CG Concept (64)
Deutscher Gartenbau (48)
Garden Style (24)
GreenTechPower (28)
Groencontact (55)
Groengroeien (19)
Groenondernemer (7)
Lokaal (2)
Maandblad van de Vlaamse Imkersbond (6)
Mens en Natuur (3)
Milieu en Natuur (10)
Natura-Limburg (3)
Natuur en Milieu (10)
Neue Landschaft (70)
Oase (23)
Onze Streek (4)
Pro Baum (21)
Publieke Ruimte (54)
ReScape (19)
Ruimte (42)
Seizoenen (2)
Sierteelt & Groenvoorziening (42)
Sierteelt & Groenvoorziening/Tuinaannemer (8)
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Stadswerk (117)
Stadt und Grün (102)
Tuin en Landschap (244)
Vlaams tijdschrift voor Sportbeheer (3)
Vlinders (7)
Technisch advies en documentatieaanvragen
De werkelijke leden kunnen steeds beroep doen op de VVOG voor technisch advies. Dit kan gebeuren
op verschillende manieren: telefonisch, via e-mail of per briefwisseling. Ook kan een plaatsbezoek
tegen kostprijs gepland worden. Bij het verlenen van technisch advies staat objectiviteit en neutraliteit
voorop. Voor het opstellen van onze adviezen gaan wij in principe steeds vertrekken vanuit het
standpunt dat het groen maximaal moet beschermd worden.
OVERZICHT ADVIEZEN EN DOCUMENTATIEAANVRAGEN IN 2017
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Kwekerij gespecialiseerd in siergrassen
Buxusmot
Zevenblad * Functieomschrijving groendeskundige
Planning volgens Snoei-wijzer
Aanbevelingen inzake straatbomen in de gemeente
Bescherming van monumentale beuk nabij bouwwerf
Afstand – ploegen * Milieuvriendelijk product
Artikelenreeks ivm bijen
Beschermen van bomen
Gemeentelijke wedstrijden voor het vergroenen van een dorpsstraat
De groenambtenaar en het recht * Bomen en zonnepanelen
Captatieverbod
Bestek opmaak verplanten grote linde
Opleiding onderhoud en aanleg van fruitbomen * Gebruik van mulching op openbaar
domein
Genk
Brandpreventie, branden van onkruid met gasbranders
Grobbendonk Amerikaanse eik met zwam
Hamont-Achel Onderhoud begonia’s * Aanplant rotonde
Hasselt
Erkenning gebruik kettingzaag * Japanse duizendknoop
Hooglede
Ondernemingen die de bebloeming verzorgen voor gemeentebesturen
Hoogstraten Geboorte-actie * Bomen in de berm van openbare weg grenzend aan privéeigendommen
Hove
Bosbeheersplan
Ieper
Rode diesel * Kapvergunning en soortwaarde
Jabbeke
Onderhoudsbestek groen
Kasterlee
Gebruik van de Wave voor onkruidbestrijding * Populieren * Bomen in Kasterlee, SintJozefstraat, Straaleindsvelden * Bomen langs de weg
Koksijde
Acer platanoïdes ‘Globosum’
Kontich
Studie Gent leembaarheid wijken
Kortrijk
Schadevaststelling van boom aan woning * Inboet van afgestorven bomen
Laakdal
Bomenbeheerplan
Lede
Acer pseudoplatanus, overlast van kiemende zaden * Beschadigde es
Liedekerke
Groei van onkruid op voetbalterreinen onder controle houden * Mollenbestrijding
Lint
Opname koolstofdioxide door bomen
Lo-Reninge
Natuurbegraafplaats
Lovendegem Goed aangelegde bloemenweides
Machelen
Examenvragen over algemeen groenbeheer * Schadebestek Tilia cordata
Melle
Dienstverleners realisatie buurtpark Lijsternest
Neerpelt
Veteranenboom Haeynhoek
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Antwerpen
Assenede
Beringen
Berlaar
Berlare
Beerse
Beersel
Beveren
Bonheiden
Brasschaat
Destelbergen
Diksmuide
Edegem
Geel
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Nijlen
Opmaken groeninventaris
Oostkamp
Toepassing Veldwetboek
Opwijk
Firma’s Hanging Baskets * Opmaken groeninventaris
Overijse
Alternatief Round Up
Poperinge
Aanleg steenslaggazon en houtsnipperpad
Putte
Aanpak buxusmot
Ranst
Uurlonen in de sector groenonderhoud
Sint-Gillis-Waas Snoeien of vellen van Liquidambar in centrum van de gemeente
Temse
Klimplant groeiende aan gevel door gemeente verwijderen?
Turnhout
Paardekastanjes Volksplein * Voorbeelden omvorming voetpaden * Gevaar van
strooizout in geval van inmiltrerende kolken in boomvakken
Veurne
Gebruik perlargonzuur voor onkruidbestrijding
Vosselaar
Elektrische bakmiets * Inwoners helpen onkruid te verwijderen * Drastisch snoeien
beukenbomen
Waregem
Waterdoorlaatbaarheid van grassportvelden
Wijnegem
Kwaliteitscontrole van hoogstammige en meerstammige bomen die voorzien zijn in het
project Marktplein
Wingene
Bomen Keizerstraat
Wuustwezel Eikenspintkever * Vellen van bomen
Zonhoven
Taxushaag in de Sprinkwaterstraat * Japanse duizendknoop *Wortels linde boven
oppervlakte * Roetdauwschimmel eikenbomen * Coördinatie groendienst
Zwevegem
Groenbeheer en –onderhoud
Zwijndrecht Bomen in de gemeente

ontwerp-jaarverslag 2017 VVOG
goed te keuren door de Algemene Vergadering van 14 juni 2018
p. 12 / 28

6. VORMING EN OPLEIDING
De VVOG organiseert reeds meer dan 30 jaar cursussen en vormingsactiviteiten. De VVOG heeft sinds
2005 een erkening van de Vlaamse overheid als gewestelijk vormingscentrum onder nr. LG/05110. In
2016 werden er geen subsidies meer verkregen. Het Departement Landbouw en Visserij gaf als reden:
lage prioriteit van de doelgroep, werklieden van de groendiensten.
De VVOG levert na amloop van elke cursus een eenvormig attest van deelname af.
Drie soorten cursussen

Cursusaanbod 2017
Basisopleidingen
Module 1
Module 2
Module 3

Algemene plantenkennis
Techniek van aanleg
Groenonderhoud

Vervolmakingsopleidingen

Plantenkennis en beplantingsvormen
Bijzondere technieken van aanleg
Groenbeheer
Aanlegtechnieken en plantenkennis

N

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
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Het VVOG-cursusaanbod bestaat uit drie soorten cursussen:
• basisopleidingen groenbeheer
• vervolmakingsopleidingen groenbeheer
• specialisatiecursussen.
De basisopleidingen zijn bedoeld voor groenarbeiders die geen vooropleiding hebben of slechts een
beperkte ervaring in de groensector. De vervolmakingsopleidingen daarentegen zijn voor ploegbazen
en groenarbeiders met een vooropleiding in de groensector of met voldoende ervaring. De
specialisatiecursussen zijn vooral bedoeld voor ploegbazen en ervaren groenarbeiders die zich
wensen te verdiepen in een deelfacet van het beheer van openbaar groen.

O

Specialisatiecursussen

Straat- en parkbomen
• concept, sortiment, aanleg en beheer
• begeleidingssnoei en snoeiachterstand
• waardebepaling van bomen en wetgeving
Vaste planten en heesters
• concept, sortiment, aanleg en beheer
Cursussen op maat
Passend in de algemene milosomie van de VVOG-cursussen streven wij ernaar om de basis- en
vervolmakingscursussen zoveel mogelijk op maat van de gemeenten te maken. Indien gewenst kunnen
onze lesgevers voor aanvang van de cursus de specimieke toestand van uw gemeente onder de loep
nemen en hun lessen daarop afstemmen.
De VVOG biedt ook de mogelijkheid aan om op locatie, binnen de eigen groendiensten, cursussen te
organiseren en dit tegen een gereduceerde prijs. Indien gewenst wordt de cursusinhoud en de duur
van de cursus aangepast aan specimieke behoeften en aan het kennisniveau van groenarbeiders van de
gemeente.
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Cursussen in 2017
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In 2017 werden verschillende types van cursussen georganiseerd. Deze waren specimiek afgestemd op
de gemeentelijke realiteit, waarbij geprobeerd werd de gespecialiseerde vakkennis te verdiepen en uit
te breiden naar de nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied.
Vanaf 2017 werden de opleidingen verdeeld over verschillende jaargangen.
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7. KENNISCENTRUM
De Vereniging voor Openbaar Groen is sterk begaan met een adequate en objectieve ondersteuning
van de leden-gemeentebesturen bij de uitbouw van het openbaar groen. Het kenniscentrum (vroeger
studiecentrum) werd opgericht als interne dienst in 1989 en stelt zich tot doel alle beschikbare
informatie en ervaring zoveel mogelijk ter beschikking te stellen van de groendiensten. In dit verband
worden op geregelde tijdstippen seminaries, studiedagen en werkbezoeken georganiseerd. De VVOG
onderhoudt bovendien nauwe contacten met universiteiten, hogescholen, administraties en
onderzoeksinstanties (zie tabel) en is ook nauw betrokken bij diverse studiewerkgroepen.
Studiedagen en workshops en
Workshops Heesters snoeien met behulp van de Snoei-wijzer
Aan de hand van praktische voorbeelden werd het nieuwe VVOG-zakboekje uit de doeken gedaan te
Beerse op 8 & 9 maart 2017, 30 deelnemers.
Provinciale Technische Werkvergaderingen
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Provinciale Technische Werkvergadering
Gemeentelijke bomenvisie | Hinder door bomen | Ervaringen met boomsoorten, enz.
19 april 2017 te Oostkamp, 29 deelnemers
20 april 2017 te Erpe-Mere, 18 deelnemers
10 mei 2017 te Kasterlee, 45 deelnemers
11 mei 2017 te Lubbeek, 15 deelnemers

Studiebezoek

N

Provinciale Technische Werkvergadering
Positieve ervaringen met pesticidenvrij beheer van het openaar domein
6 november 2017, Leuven, 12 deelnemers
7 november 2017, Brugge, 20 deelnemers
14 november 2017, Hasselt, 23 deelnemers
17 november 2017, Gent, 16 deelnemers
21 november 2017, Antwerpen, 20 deelnemers

O

Groen Brussel
Op 1 juni 2017 organiseerde de VVOG in samenwerking met Leefmilieu Brussel, een studiebezoek aan
enkele parken en groene ruimten in het Brussels Gewest die door het Gewest beheerd worden.
Er namen 42 personen deel.
Symposium en studiedagen
Symposium – Kiezen voor groene gemeenten | Natuurvoordelen van openbaar groen
Gent, 20 september 2017
Dagvullende studiedag met lezingen door prof. M. Hermy (KULeuven), dr. J. Staes (UA), prof. R. Samson
(UA), prof. em. E. Rombaut (KU Leuven), F. Turkelboom en W. Verheyden (INBO), C. Geerts (SintNiklaas), J. Moereels (Brasschaat), I. Gommers (Anwterpen), S. Broekx (VITO), prof; T. Van
Renterghem (UGent).
De slottoespraak erd gehouden door mevr. M. Evenepoel (ANB)
Er waren 125 deelnemers
Studiedag – Nationale Bomendag – Duurzaam aanplanten van bomen
Studie- en praktijkdag op locatie in boomkwekerij Arbor.
Hulshout, 18 oktober 2017
Er waren 212 deelnemers
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VVOG-Masterclass – Kwaliteitsvol plantmateriaal voor openbaar groen
Masterclass tijdens de vakbeurs Agribex door P. Vandyck
Brussel, 6 december 2017
Er waren 18 deelnemers
Studies en praktijkonderzoek
In beperkte mate wordt door het studiecentrum van de VVOG zelf onderzoek verricht. Soms wordt
meegewerkt als partner in een onderzoek.
Waardebepaling van bomen
Begin december werd een studie gemaakt van de evolutie van de prijzen in de boomkwekerijsector
met het oog op de aanpassing de eenheidsprijs en de soortwaarde van de Uniforme Methode voor
Waardebepaling van Bomen.
Stuurgroepen, adviesraden en commissies
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De Vereniging voor Openbaar Groen was in 2017 betrokken bij diverse stuurgroepen en adviesraden
van de Vlaamse overheid of andere instellingen. Hierna volgt een alfabetisch overzicht met vermelding
van de [betrokken medewerker].
Bacterievuur
Werkgroep van de provincie West-Vlaanderen die de problematiek van Bacterievuur op de voet volgt.
Verschillende groepen zijn vertegenwoordigd in de werkgroep: fruittelers, natuurbeschermers,
groendiensten. [Jos De Wael]
Beroepskwalimicaties
Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming schrijft in nauwe samenwerking met de
sectorverantwoordelijken een beroepspromiel uit waaraan boomverzorgers ETW en boomtechnisch
adviseurs ETT moeten voldoen om deze vaktermen te mogen dragen. [Emmanuel Ampe]

O

N

Bloeiend Oost-Vlaanderen
Werkgroep van de provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de gemeente Wetteren en het PCS
om de sierteelt en de resultaten van de sierteelt te promoten. Het projectgebied omvat de gemeenten
Destelbergen, Laarne, Lochristi, Lokeren, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Wachtebeke, Wetteren en
Wichelen. [Jos De Wael]
Boomveiligheidsontroleur
Initiatief om kwalimicaties op te stellen voor boomveiligheidsontroleur op initiatief van Inverde. [Jos De
Wael]
OSLO - Open Standaarden voor Lokale Overheden
Helpdesk Informatie Vlaanderen werkt is samenwerking met lokale overheden een standaard uit voor
de inventarisatie van het openbaar domein. VVOG ondersteunt dit initiatief en werkt specimiek rond
alle groenelementen de standaard verder uit. [Emmanuel Ampe]
Charter Biodiversiteit op bedrijventerreinen
De Vlaamse Overheid, departement Omgeving, werkt een charter uit die gericht is naar een toename
van de biodiversiteit op bedrijventerreinen. Bedrijven kunnen zich engageren om op verschillende
manieren de biodiversiteit op hun bedrijven te verhogen. Als tegenprestatie mogen de bedrijven het
Green Deal label gebruiken. [Emmanuel Ampe]
DIMA
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Het onderzoeksproject (Digestaat op Maat) door VLACO wil onderzoeken welke afzetmogelijkheden er
zijn voor allerlei digestaatproducten (vergistingsproducten). De sector openbaar groen is een van de
mogelijke afzetsectoren. [Jos De Wael]
Kenniscentrum Tuin+
Kenniscentrum rond kleinschalig groen dat getrokken wordt door de Erasmus Hogeschool [Jos De
Wael]
Technisch Comité Groen
Werkgroep binnen het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS, Destelbergen) die adviseert omtrent het
praktijkonderzoek op het PCS. [Jos De Wael]
Villes et Villages Fleuris
Competitie in Waals-Brabant voor de verfraaiing van steden en gemeenten. Jos en Rudi namen elk 1
dag deel aan de jurywerkzaamheden. Deze contacten kaderen in de zoektocht om in het kader van
Entente Florale een Waalse tegenhanger te vinden na het amhaken van APEC. [Rudi Geerardyn, Jos De
Wael]
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VMM
Stakeholdersgroep rond pesticidenreductie op sportvelden [Emmanuel Ampe].
Stakeholdersgroep rond pesticidenvrij beheer [Emmanuel Ampe].
LNE (nu OMGEVING)
Stakeholdersgroep rond invasieve exoten [Emmanuel Ampe]
Samenwerking met de overheid

De Vereniging voor Openbaar Groen heeft regelmatig contact met de Vlaamse overheid. Hierna
worden de belangrijkste contacten opgesomd.
REGERING

O

ADMINISTRATIES

N

• Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Voogdijminister voor materies inzake openbaar groen

• Departement Leefmilieu, Natuur & Energie (LNE) (sinds 1-4-2017 Departement Omgeving)
In 2017 werd samengewerkt met LNE in het kader van de Week van de Bij. Binnen de actie Groene
Lente wordt sinds 2015 een vermelding 'Bijenvriendelijkste gemeente' uitgereikt (zie Groene Lente).
Contactpersoon: Bart Vandepoele
• Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
De VVOG onderhoudt sinds enkele jaren nauwe contacten met de VMM. In 2017 werd gestart met een
nieuw samenwerkingsprotocol 2017-2018 met het oog op het informeren van de gemeenten over
goede praktijken inzake pesticidenvrij beheer.
Contactpersonen: Adelheid Vanhille en Dan Slootmaekers
• Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)
Reeds jaren bestaan intensieve contacten met VLAM in het kader van de wedstrijd Groene Lente en
Entente Florale. De VVOG ondersteunde in 2017 actief de VLAM-campagne ‘Openbaargroen.be’. In elk
nummer van Groencontact verscheen een artikel dat gelinkt was aan deze campagne.
Contactpersonen: Marie Arnauts en Elias De Boeck
Studiedagen/Activiteiten van derden
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Een of meer personeelsleden namen in 2017 deel aan studiedagen en activiteiten die georganiseerd
werden door derden. Hierna volgt een opsomming met vermelding van de medewerker(s) die
deelname(s).

Internationaal
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• 19 januari
KMLP [Jos De Wael]
• 23 januari
B(l)oeiend Oost-Vlaanderen [Jos De Wael]
• 23 januari
Werkvergadering Project GreenAir [Jos De Wael]
• 26 januari
Algemene Ledenvergadering boomtelers - AVBS [Jos De Wael]
• 17 februari Studiedag veteraanbomen - Inverde en BomenBeterBeheren [Emmanuel Ampe]
• 10 maart
Workshop Luchtkwaliteit in de stad UAntwerpen – project Ecocities [Jos De Wael]
• 30 maart
Congres Publieke Ruimte - Infopunt Publieke Ruimte [Emmanuel Ampe] [Jos De Wael]
• 24 april
Studiedag ecosysteemdiensten georganiseerd door LNE [Jos De Wael]
• 7 juni
Bomen twitteren voor het klimaat georgainseerd door UGent [Jos De Wael]
• 20 juni
Boomveiligheidscontrole – Inverde [Jos De Wael]
• 23 juni
Rozentuin Kortrijk [Jos De Wael]
• 30 juni
Viering 25 jaar VMS (Waarschoot) [Jos De Wael]
• 12 juli
Jurering Entente Florale Europe Hamont-Achel [Jos De Wael]
• 23 augustus Werkbezoek aan gemeenten in Noord Frankrijk [Jos De Wael]
• 31 augustus Kwaliteit openbare ruimte georganiseerd door Ebben [Jos De Wael]
• 19 sept.
Infomoment Agrobex (Vichte) [Jos De Wael]
• 28 sept.
Nationale Grasdag [Jos De Wael]
• 26 oktober Techni-Green (Brussel) [Jos De Wael]
• 26 oktober Voorstelling Technisch Vademecum Ontwerpen van ANB te Gent [Emmanuel Ampe]
• 16 november B(l)oeiend Oost-Vlaanderen [Jos De Wael]
• 6 december Agribex [Jos De Wael]

De Verenging voor Openbaar Groen is lid van twee internationale organisaties.
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Association Européenne pour le Fleurisement et le Paysage (AEFP)
De VVOG is sinds de jaren 1980 betrokken bij de werking van AEFP in het kader van de wedstrijd
Entente Florale. Dirk Vandromme (Zwevegem) is sinds 2009 namens België lid van de Raad van
Bestuur van AEFP. In 2017 was de heer Vandromme voorzitter.
Rudi Geerardyn was in 2017 voorzitter van de internationale jury.
Website | www.entente-mlorale.eu
World Urban Parks (WUP)
WUP is een wereldwijde vakorganisatie van professionals en vakorganisaties op vlak van openbare
groenvoorziening en openluchtrecreatie. WUP is ontstaan uit het voormalige IFPRA. De VVOG is
aangesloten als Full Member in de categorie professional association.
Website | www.worldurbanparks.org
Belangrijkste Belgische en buitenlandse contacten (2017)
Administratie Land- en Tuinbouw, Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO)
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Algemeen Verbond van Belgische siertelers en groenvoorzieners (AVBS)
Alterra Onderzoeksinstituut (Wageningen, Nederland)
Belgische Federatie voor Groenvoorzieners (BFG), Gent
Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten vzw (BVTL)
Bomen Beter Beheren vzw (BBB)
BosPlus, Gontrode
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Brusselse Vereniging van Plantsoenbeheerders vzw (BVPB-ABGP)
Centrum voor Duurzaam Groen (CDG), Genk
Departement Omgeving
Entente Florale Europe (EU)
Fedagrim, Brussel
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)
Golf Vlaanderen (VVG)
GroenGroeien, beroepsorganisatie
HoGent-Biowetenschappen, Melle
HoGent-Landschaps- en tuinarchitectuur, Gent
Infopunt Publieke Ruimte (Antwerpen)
Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO)
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
Instituut voor Sportbeheer (ISB)
Inverde, Brussel
Koning Boudewijnstichting (KBS), Brussel
KMLP – Gentse Floraliën, Gent
Kubiekeruimte vzw (ruimte3)
KU Leuven, afdeling Bos, Natuur en Landschap, prof. M. Hermy
Leefmilieu Brussel (Brussels Gewest)
Odisee, Sint-Niklaas (Hogeschool)
Onderzoekscentrum voor de Wegenbouw (OCW)
PCLT, Roeselare
Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS), Destelbergen
Province du Brabant Wallon
PXL Hogeschool, Hasselt-Diepenbeek
Scientia Terrae Research Institute, Sint-Katelijne-Waver
Stadswerk (Nederland)
Universiteit Gent – Vakgroep Civiele Techniek, prof. Van Eetvelde (Gent)
Universiteit Gent – Vakgroep Plantaardige productie, prof. Van Labeke (Gent)
Vereniging van Ruimtelijke Planners (VRP)
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
Vives, expertisecentrum agro- en biotechnologie, Hogeschool
Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Waarnemings- en waarschuwingssysteem ziekten en plagen, Destelbergen
Waterschap Scheldestromen Zeeland (Nederland)
World Urban Parks, New-Zealand
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8. GROENE LENTE
De ‘Groene Lente’ is het animatieproject (wedstrijd) van de VVOG. Sinds 1979 lanceert de VVOG ieder
jaar een oproep tot de Vlaamse gemeentebesturen om met voorbeeldstellende bloemen-, groen- en
bijenvriendelijke realisaties deel te nemen aan de wedstrijd ‘Groene Lente’. In 2017 was er een
bijkomende oproep om in te schrijven met pesticidenvrije en waterrobuuste groenprojecten die het
label ‘Zonder is gezonder’ en ‘Waterproof’ konden verdienen. Voor het zesde jaar op rij werd de
‘Openbaargroen-award’ uitgereikt.
Met de ‘Groene Lente’ wil de VVOG de meest interessante projecten uit Vlaanderen in de kijker
plaatsen en ze bij andere gemeentebesturen en vakmensen bekendmaken. De wedstrijd wordt
georganiseerd in samenwerking met VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing), de
VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) en het Departement Omgeving. Zoals elk jaar ontvingen alle
gemeentebesturen in het voorjaar een folder waarin de verschillende wedstrijdthema’s en de -criteria
werden opgenomen.
Juryleden
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Voor de jurering konden we dit jaar rekenen op de medewerking van volgende vakmensen:
– Jan Van Tieghem, tuinaannemer, AVBS
– Marie Mertens, coördinatrice BFG
– Didier Van Der Eeken, tuinaannemer, VTU
– Jan Vancayzeele, consulent AVBS
– Elias De Boeck, adjunct-productmanager sierteelt, VLAM
– Bart Vandepoele, Departement Omgeving
– Willy Adriansens, erelid Technische Werkgroep VVOG
– Dan Slootmaekers, VMM
– Steven Calewaert, VMM
– Jan Dhaene, VMM
- Jos De Wael, ir. diensthoofd, VVOG
- Rudi Geerardyn, projectleider Groene Lente

N

Coördinatie

Finale

O

De coördinatie en de praktische organisatie van de Groene Lente 2017 was in handen van Rudi
Geerardyn. Hij was tevens secretaris van de verschillende juryteams.

Op 19 december 2017 werden tijdens de Finale in Hamont-Achel de beste projecten van 2017 aan het
publiek voorgesteld. Deze activiteit werd bijgewoond door 135 deelnemers. De aanwezigen konden
voor het wedstrijdthema ‘Groene gemeente’ een publieksprijswinnaar aanduiden. Tijdens de Finale
werden de geldprijzen en de diploma’s uitgereikt. Alle aanwezigen ontvingen op het einde van de
zitting de speciale editie van Groencontact waarin de beste groenprojecten en bloemen- en
bijenrealisaties in Vlaanderen werden opgenomen.
Wedstrijdresultaten
Voor de uitgebreide wedstrijdresultaten verwijzen we naar Groencontact (2017/6).
Groene gemeente
Voor het wedstrijdthema ‘Groene Gemeente’ (groenprojecten) werden 79 projecten ingediend,
waarvan er 43 werden weerhouden. Deze werden door de vakjury in 9 categorieën onderverdeeld
waarin telkens een rangorde werd opgemaakt gaande van 1e tot 6e laureaat. De laureaten ontvingen
een getuigschrift en een symbolische geldprijs, geschonken door VLAM.
ontwerp-jaarverslag 2017 VVOG
goed te keuren door de Algemene Vergadering van 14 juni 2018
p. 20 / 28

Eerste laureaten
Roeselare
Zwijndrecht
Hamont-Achel
Antwerpen-Berchem
Roeselare
Eeklo
Beersel
Kortrijk
Beringen

Parkbegraafplaats
(categorie begraafplaats)
Craeyenhof
(categorie buurtgroen)
Stadswerf
(categorie groen bij gebouw)
Ringlaan
(categorie laanbeplanting)
Vergroening stadscentrum (categorie omgevingsgroen)
Wilgenpark
(categorie park)
Groene stapstenen
(categorie plantenperken)
Houtmarkt
(categorie plein)
Avonturenberg
(categorie speelgroen)

Publieksprijs
Roeselare

Parkbegraafplaats

Openbaargroen-award
Kortrijk

Houtmarkt
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Label Zonder is gezonder en Waterproof
De vakjury beoordeelde 27 groenrealisaties en selecteerde 7 projecten waarvan 3 het label ‘Zonder is
gezonder’ en 4 het label ‘Waterproof’ ontvingen. Alle geselecteerde projecten ontvingen een
getuigschrift en een geldprijs geschonken door VMM.
Label Zonder is gezonder
Berlaar
Kerkhofpark
Overpelt
Zavelstraat
Roeselare
Parkbegraafplaats
Wilgenpark
Stadswerf
De Beemden
Rupelpark

N

Label Waterproof
Eeklo
Hamont-Achel
Landen
Rumst

Bijenvriendelijke gemeente
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Aan dit wedstrijdthema deden 35 gemeentebesturen mee. De 28 weerhouden gemeentes ontvingen 1,
2 of 3 bijensymbolen in verhouding tot de gelverde inspanningen.
13 gemeenten ontvingen 1 bijensymbool, 5 gemeentes kregen 2 bijensymbolen en 9 gemeentes
ontvingen 3 bijensymbolen.
De gemeentes met 3 bijensymbolen zijn:
Aalst, Beernem, Beersel, Beveren, Bonheiden, Genk, Knokke-Heist, Roeselare en Torhout
De gemeente Beernem werd verkozen tot ‘Bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen’ in 2017 en
ontving een geldprijs.
Gemeente in bloei
Aan het wedstrijdonderdeel ‘Gemeente in bloei’ (bloemenprojecten) hebben in 2017 49
gemeentebesturen deelgenomen. De best bebloemde gemeenten ontvingen een aankondigingsbord
met een aantal bloemensymbolen in verhouding tot de kwaliteit van de bebloeming. 6 gemeenten
ontvingen 1 bloemensymbool, 16 gemeenten ontvingen 2 bloemensymbolen en 27 gemeenten kregen
3 bloemensymbolen.
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Best bebloemde gemeenten van Vlaanderen (drie bloemensymbolen)
Antwerpen-Antwerpen, Antwerpen-Berchem, Avelgem, Beringen, Beveren, Blankenberge, Brugge, De
Panne, Diksmuide, Genk, Hamont-Achel, Harelbeke, Hasselt, Hooglede, Izegem, Koksijde, Leuven,
Lochristi, Meulebeke, Oostende, Oudenaarde, Overijse, Roeselare, Sint-Niklaas, Staden, Tielt en
Zwevegem.
HAMONT-ACHEL
Groen- en Bloemenstad 2017
Sinds 2006 wordt door de VVOG elk jaar een ‘Groen- en Bloemengemeente van het jaar’ gekozen. Deze
stad of gemeente wordt door de VVOG voorgedragen als kandidaat voor de Europese wedstrijd
Entente Florale Europe en is tweemaal gastheer voor een VVOG-activiteit: een studiebezoek in oktober
en de Finale van de Groene Lente in december. Deze eer viel in 2017 te beurt aan de stad HamontAchel. Het hele jaar door werd de stad in de kijker geplaatst, o.a. in Groencontact.
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Entente Florale Europe
In de aanloop naar de deelname van Hamont-Achel aan Entente Florale Europe zorgde VVOG voor een
intense begeleiding. In totaal werden zeven werkvergaderingen georganiseerd. Hamont-Achel kreeg
bezoek van de internationale jury op 12 juli 2017. Tijdens de plechtige prijsuitreiking van Entente
FloraleEurope op 15 september 2017 in Podcetrtek (Slovenië) kreeg Hamont-Achel de zilveren
medaille.
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Studiebezoek
In de voetsporen van de jury van Entente Florale konden 49 Vlaamse groenverantwoordelijken op 26
september 2017 uitvoerig kennismaken met Hamont-Achel. Niet alleen de talrijke groen- en
bloemenrealisaties, maar ook de leefmilieuprojecten voor Hamont-Achel kwamen uitgebreid aan bod.
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9. GROENCONTACT, GROENMAIL, WEBSITE
De VVOG geeft sinds 1975 een publicatie uit onder de naam Groencontact. In 1978 werd Groencontact
een volwaardig tweemaandelijks vakblad over openbaar groen. De werkelijke leden van de VVOG
kunnen beschikken over meerdere abonnementen. Sinds 2003 wordt ook een elektronische
nieuwsbrief gepubliceerd, GroenMail. Deze wordt op regelmatige basis verstuurd naar iedereen die
interesse heeft voor openbaar groen en die zich geregistreerd heeft. Ook via de website
[www.vvog.info] wordt dagelijks informatie verspreid over openbaar groen. De leden van de VVOG
hebben via de website toegang tot extra infopagina’s.
Groencontact
Groencontact is het ledenblad van de VVOG en bevat artikels over openbaar groen en aanverwante
onderwerpen (landschapsarchitectuur, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening, stedenbouw,
landschapszorg, natuurbehoud, e.d.). In 2017 was Groencontact aan zijn 43e jaargang toe. Er
verschenen zes nummers telkens op het einde van de pare maanden (februari, april, juni, augustus,
oktober en december).
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Redactie
De redactie wordt geleid door ir. Jos De Wael (hoofdredacteur) en kon in 2017 rekenen op de
medewerking van volgende redacteurs: Emmanuel Ampe, Kathleen De Clercq, Rudi Geerardyn, Dirk
Vandromme en Peter Vandyck.
Columnist
Herman Dierickx werkte in 2017 mee als columnist.
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Redactie-adviesraad
De redactie van Groencontact wordt inhoudelijk bijgestaan door een adviesraad die wordt
voorgezeten door prof. Martin Hermy (KULeuven). Andere leden van de redactieraad zijn: Geert
Bossaert (BVTL), Luc De Bruyne (Veurne), Kathleen De Clercq (PXL Diepenbeek), Lieven Dhollander
(HoGent), Pieter Foré (HoGent), Isabelle Joos (VIVES Roeselare), Steven Meeus (ODISEE Sint-Niklaas),
Geert Meysmans (Erasmus Hogeschool), Jan Moereels (Brasschaat), Dirk Vandromme (Zwevegem),
Marc Vereecke (Sleidinge) en Chris Vermander (Gent).

GroenMail

O

Speciale themanummers en bijlagen
• De wedstrijdbrochure Groene Lente werd als bijlage bij het Aprilnummer (2017/2) gevoegd
• Het decembernummer (2017/6) was opnieuw een themanummer met een uitgebreid overzicht van
de wedstrijd ‘Groene Lente 2017’, samen met een uitvoerige voorstelling van alle laureaten.

In 2017 werden 51 edities van de elektronische Nieuwsbrief ‘GroenMail’ verstuurd. Eind 2017 telde
het mailbestand ongeveer 2180 abonnees.
2017/1 - Vacature stad Ieper
2017/2 - Vacature stad Aalst
2017/3 - Studiedag oude bomen - Borgloon
2017/4 - Vacature stad Genk
2017/5 - Stem voor de Europese boom van het jaar - Vacatures stad Beringen
2017/6 - Vacature stad Gent
2017/7 - Vacature stad Blankenberge
2017/8 - Vacature gemeente Sint-Lievens-Houtem
2017/9 - Agentschap Natuur en Bos-berichten
2017/10 - Vacature gemeente Kuurne
2017/11 - Groencontact 2017/1
2017/12 - Vacature gemeente Zandhoven
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2017/13 - Vacature gemeente Heuvelland
2017/14 - Vacature gemeente Jabbeke
2017/15 - Vacature gemeente Machelen-Diegem
2017/16 - Eikenprocessierups kan dit jaar mogelijks meer overlast veroorzaken
2017/17 - Oproep tot medewerking aan wetenschappelijk onderzoek boominventarissen
2017/18 - 51ste Provinciale Technische Werkvergaderingen
2017/19 - Vacatures stad Menen
2017/20 - Vacatures stad Sint-Truiden en gemeente Bonheiden
2017/21 - Groencontact 2017/2
2017/22 - Studieuitstap Groen Brussel
2017/23 - Herinnering studieuitstap Groen Brussel
2017/24 - Uitnodiging netwerkmoment: Sporten in het bos
2017/25 - Vacatures stad Lier
2017/26 - Save the date - VVOG-symposium'Kiezen voor groene gemeenten
2017/27 - Vacatures gemeente Overpelt en stad Antwerpen
2017/28 - Opening zuidelijk deel Gentbrugse Meersen
2017/29 - Groencontact 2017/3
2017/30 - Projectoproep Natuur in je buurt 2017
2017/31 - VVOG-symposium 'Kiezen voor groene gemeenten'
2017/32 - Vacatures stad Aalst en stad Leuven
2017/33 - Zeven boomschimmels om in het oog te houden
2017/34 - Symposium & studiebezoek Hamont-Achel
2017/35 - Opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur Melle-Gent bestaat 60 jaar
2017/36 - Groencontact 2017/4
2017/37 - Jaarverslag 2016
2017/38 - Studiebezoek Hamont-Achel & vacature Kuurne
2017/39 - Vacatures stad Roeselare
2017/40 - 2de Nationale Bomendag
2017/41 - Infectiedruk paardenkastanjemineermot reduceren
2017/42 - Groencontact 2017/5
2017/43 - Vacatures stad Gent en stad Lierse
2017/44 - Finale Groene Lente 2017
2017/45 - Vacatures stad Brugge
2017/46 - Herinnering: Finale Groene Lente 2017
2017/47 - Vacature gemeente Beernem
2017/48 - Vacatures stad Aalst en gemeente Haacht
2017/49 - Vacatures gemeente Zwalm en stad Beringen
2017/50 - Groencontact 2017/6 - Special Groene Lente 2017
2017/51 – Prettige feestdagen!
Groenmail +
In 2017 werd reeds voor het vierde jaar de elektronische nieuwsbrief Groenmail+ verstuurd. Deze
nieuwsbrief wordt enkel naar de groenambtenaren verstuurd. In 2017 werden 5 edities van deze
elektronische Nieuwsbrief verstuurd.
2017/1 – Schrijf nu in voor de Groene Lente 2017
2017/2 – Nog niet ingeschreven voor de Groene lente 2017?
2017/3 – Positieve ervaringen met pesticidenvrij beheer van het openbaar domein
2017/4 – Positieve ervaringen met pesticidenvrij beheer van het openbaar domein - Herinnering
2017/5 – VVOG-masterclass Agribex 2017 – Kwaliteitsvol plantmateriaal voor openbaar groen
Website - www.vvog.info
De website blijft een belangrijk communicatiekanaal zowel naar de buitenwereld toe als naar de
leden. Gemiddeld waren er in 2017 ongeveer 1800 unieke bezoekers per maand (+20%), waarvan de
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overgrote meerderheid amkomstig is uit België. De meeste bezoeken vinden plaats tijdens de
kantooruren. De thuispagina en de agenda worden zeer regelmatig geüpdate en aangevuld met actuele
informatie.
Thuispagina
Via de thuispagina kunnen de bezoekers makkelijk navigeren naar de voornaamste onderdelen van de
website: organisatie, dienstverlening, studiecentrum, Groencontact, fototheek, vorming, Groene Lente,
nieuwsbrief. Ook heeft iedereen via de thuispagina direct toegang tot de basisinfo in verband met de
Waardebepaling van bomen en het Vormingsaanbod. Op de thuispagina staan ook de links naar onze
partners en sponsors.
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Ledenpagina’s
De ledenpagina’s kunnen enkel door leden via een door de VVOG toegekend paswoord worden
bezocht. Na het inloggen hebben de leden toegang tot volgende bestanden: tijdschriftartikels, boeken
en infotheek. Het is de bedoeling dat deze service stelselmatig verder uitgroeit tot een belangrijke
bron van informatie die op regelmatige basis wordt geüpdatet. Het downloadbaar maken van alle
artikels uit alle jaargangen van het tijdschrift Groencontact werd in 2017 voltooid.
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Groencontact 2017 (jaargang 43) – inhoud per rubriek
agroforestry
2017/3 Boslandbouw | Lokale overheden als gangmaker voor agroforestry
bedrijfsnieuws
2017/2 Landboom | Compo Expert | Koppert | DCM | Husqvarna
2017/4 GreenMax | Husqvarna
2017/5 Husqvarna
2017/6 Het Beeld Van Morgen | Nieuwe speler op de markt
bloemen
2017/4 Internationale rozenkeuring 2017 in Kortrijk | Dirk Vandromme | Bloemen en toerisme | Pieter
Goossens
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boeken
2017/1 De Polders mee-maken | Steden en mensen | Bijen
2017/2 Over de rand | Dirk Vandromme
2017/3 Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden | Geschiedenis van het stedelijk openbaar groen in
Antwerpen (1859-1973) | Jos De Wael
bomen
2017/3 Rendement en kostprijs van toekomstbomen in stedelijk milieu | Duurzame bomen voor Antwerpen |
Jos Schenk
2017/4 Kortrijk verplant grote bomen | Vijftien bomen krijgen elders in de stad nieuwe toekomst | Rudi
Geerardyn
bossen
2017/5 Bewegen in het groen 30-30
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buitenland
2017/3 Springsnow in Amsterdam | Inspirerende schoonheid van stadsbomen | Jos De Wael
2017/4 IGA 2017 in Berlijn | Ein ‘MEHR’ aus Farben – An ocean of colours | Fernand Micholt
2017/4 Communities in Bloom | Brugge wil scoren in internationaal luik van Canadese wedstrijd
2017/5 Essen, groen industriële metropool | Europese Groene Hoofdstad | Dirk Vandromme
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column
2017/1 Het verborgen leven van bomen | Herman Dierickx
2017/2 Eén- versus meerjarige bloemenweiden | Herman Dierickx
2017/3 Hongersnood in bijenland | Herman Dierickx
2017/4 Wegbermen boven | Herman Dierickx
2017/5 Parken in natuurjasje | Herman Dierickx
2017/6 Beperkte natuurkennis zet rem op doorbraak ecologische ruimten | Herman Dierickx
cover
2017/1 Zomereik, aangeplant rond 1700 in het landgoed Vergelegen in de Kaapprovincie (Zuid-Afrika),
mogelijk uit zaad dat door Van Riebeek werd meegebracht uit Holland. (Foto Paul Geerts)
2017/2 Groen Brussel | Het Goucheretpark in het verlengde van de wolkenkrabbers van de Albert II-laan
2017/3 Toekomstbomen in Antwerpen
2017/4 Kleuter en Basisschool Zonnekind in Kalmthout ©LAND
2017/5 Duits oorlogskerkhof in Langemark
duurzaam beheer
2017/1 Trees from Traffic | Is houtige biomassa afkomstig van wegbermen een bron van hernieuwbare
energie? | Sien Cromphout et al.
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duurzaam beleid
2017/4 Vlaams Milieuplan Sierteelt | Maximale verduurzaming van de sierteeltsector | Hannes Buyle
duurzame grondstoffen
2017/2 Digestaat op maat | Demoprojecten in zeven Vlaamse gemeenten | Christophe Boogaerts
gemeente in bloei
2017/6 De beste bloemenrealisaties in 2017
groenbeheer
2017/2 Integraal beheer van de openbare ruimte | Taakoverscjhrijdend beheer op basis van inventarisatie in
Sint-Niklaas | Bernadette Pieters en Bert Meskens
groenbeleid
2017/3 Antwerpen plant op lange termijn | Naar een groene stad met ‘Toekomstbomen’
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groene gemeente
2017/6 De beste groenrealisaties in 2017 en VMM-labels Zonder is gezonder en Waterproof
bijenvriendelijke gemeente
2017/6 De bijenvriendelijkste gemeenten in 2017
Groene Lente 2017
2017/6 De beste groenrealisaties op een rij

groen- en bloemengemeente 2018
2017/6 Beveren zal in 2018 deelnemen aan Entente Florale Europe
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groen- en bloemenstad | Hamont-Achel
2017/1 Hamont-Achel, grenzeloos charmant | Dynamische plek met verlokkelijke natuur en rijke historie
| Jean-Pierre Sleurs en Cindy Brenkers
2017/2 Groenbeleid en -beheer | Hamont-Achel zet volop in op GIS-toepassingen | Cindy Brenkers
2017/3 Groen is troef voor toerisme | Hamont-Achel kiest voor geïntegreerd toerisme |Jean-Pierre Sleurs
2017/4 Hamont-Achel toont zich aan Europa | Charmant Limburgs stadje gooit al zijn troeven in de strijd |
Jos De Wael
2017/5 Hamont-Achel wint zilver in Slovenië | Dirk Vandromme
2017/5 VVOG-studiebezoek aan Hamont-Achel | Illias Debroux
2017/5 Europese topnatuur moet je verdienen | Heivlinder, ambassadeur en camouflageheld uit HamontAchel | Cindy Brenkers
2017/6 Hamont-Achel blikt tevreden terug op een geslaagde deelname aan Entente Florale Europe |
Interview Rudi Geerardyn en Jos De Wael
groen kort
2017/1 Parkzone voor Da Nang | Belgische ontwerpers scoren in Viëtnam
2017/1 Natuur in je buurt-projecten 2016 | 650.000 euro subsidies voor nieuw openbaar groen | Jos De
Wael
2017/2 Departement Omgeving | Week van de Bij | Prijs Publieke Ruimte
2017/3 Bloementapijt Wetteren | Bloeiend Oost-Vlaanderen
2017/4 Week van het Bos
2017/4 Projectoproep Publieke Ruimte | Nationale Grasdag | TechniGreen 2017 | Nationale Bomendag
2017/5 Nationale grasdag | Agribex 2017
groote oorlog
2017/5 138 Herdenkingsbomen | Blijvende duiding van de ‘Kleine Ieperboog’ 1914-1917 | Lieven Stubbe
2017/5 The Bluff en Hill 66 | Hoe landschapsarchitectuur een historische oorlogssite transformeert | Paul
Geerts
2017/5 Duitse oorlogskerkhoven | Boomgaarden
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van de dood | Paul Geerts
2017/5 Duitse begraafplaats Hooglede | Restauratie met oog voor militair-historische context | Jos De Wael
2017/5 Poppy Gardens in Passchendaele Memorial Park | Jos De Wael
heesters
2017/4 Inspirerende beplantingen met heesters | Technisch vademecum heesters | Stefanie Delarue
landschap
2017/3 De Kleine Boerderij | Verbeelding van een plantentuin in ‘De Kolonie’ te Merksplas | Chris
Vermander en Olivier Descamps
landschapsarchitectuur
2017/1 Jaarboek Blauwe Kamer | Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland | Dirk Vandromme
openbaargroen.be
2017/1 Aandacht voor oude bomen | De onvervangbare waarde van veteraanbomen | Paul Geerts
2017/2 Van oude industrie naar nieuw stedelijk groen | Vlaanderen laat zich niet onbetuigd | Paul Geerts
2017/3 Vijftig tinten groen | Ecosystemen en groene infrastructuur in een verstedelijkte omgeving |
Buurtpark Schansbroek Genk | Paul Geerts
2017/4 Groene schoolinfrastructuur | Een duurzame school is groen | Paul Geerts
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parken
2017/1 Wijkpark De Porre in Gentbrugge | Nieuw leven tussen oude fabrieksmuren | Christian Vermander
en Ben Derijcker
2017/2 Park Ten Poele | Renovatie van een voormalig kasteeldomein tot openbaar park in Brugge | Jos De
Wael
2017/2 Groen Brussel | Stad vol natuur en groenbeleving | Jos De Wael
2017/4 Gentbrugse Meersen | Voor elk wat wilds | Jos De Wael
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van de redactie
2017/1 Kunnen wij blijven sollen met waardevolle bomen? | Jos De Wael
2017/2 Nimbyose | Jos De Wael
2017/3 Anders kijken naar bomen | Jos De Wael
2017/4 De septemberdeadlines | Jos De Wael
2017/5 Nog een jaar te gaan | Jos De Wael
2017/6 Wordt Vlaanderen een Maya-land? | Bart Vandepoele

O

Vlaamse overheid
2017/4 Projectoproep Natuur in je buurt | Projectoproep Groen in de stad
volkstuinen
2017/2 Ecologisch tuinkeurmerk | De stap naar groene en bewuste volkstuinparken | Daan Van de Vijver
vvog
2017/3 Natuurvoordelen van openbaar groen | VVOG-symposium op 20 september in Gent | Jos De Wael
2017/3 VVOG-studiebezoek Groen Brussel | Provinciale werkvergaderingen
2017/4 Natuurvoordelen van openbaar groen | VVOG-symposium op 20 september
waterrobuust groen
2017/5 Duurzame aanpak van waterproblematiek in Hooglede | Groene speelsite en graasweide
waterrobuust ingericht | Jos De Wael
ziekten en plagen
2017/1 Op zoek naar boomschimmels | … in de hoop ze niet te vinden | Dieter Blacquaert
2017/2 Hulstvlieg op Ilex | Veelvoorkomende aantasting van het hulstblad
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