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2020 zullen we ons allemaal herinneren als hét coronajaar. Ook in 2021 bleef het 
coronavirus ons leven voor een groot stuk bepalen. Ondanks deze moeilijke 
omstandig heden bleef de VVOG steden en gemeenten inspireren, informeren en 
enthousiasmeren rond openbaar groen. 'Online' werd het nieuwe modewoord met 
alle voor- en nadelen eraan verbonden. In 2020 deden we ervaring op zodat 2021, 
ondanks de coronapandemie, een topjaar is geworden voor onze Vereniging voor 
Openbaar Groen! 
 
Via het centrumstedenoverleg en de lerende netwerken staat VVOG garant voor 
het uitwisselen van vakkennis en ervaring. Op die manier kunnen we, samen, de 
vele groenuitdagingen waar we dagdagelijks mee worden geconfronteerd, met 
kennis van zaken aanpakken.   
 
Als corona ons iets heeft geleerd dan is het wel de onschatbare waarde van open-
baar groen. Steden en gemeenten zetten dan ook volop in op dat openbaar groen. 
Hiervoor kunnen ze rekenen op onze adviseurs voor openbaar groen. Zij staan 
steeds klaar met een uitgebreide waaier aan adviezen.  
 
En wie kent onze zakboekjes niet? 
In 2021 werd het zakboekje 'Beschermen van bomen' en 'Kwaliteitskeuring bij 
levering van bomen' herwerkt. We ontwierpen een nieuwe inspiratiegids 'Groen, 
vol van water' met lokale voorbeelden. 
 
Daarnaast werd er in samenwerking met het Centrum Duurzaam Groen en de 
provinc ie Limburg een online bomenvisietool ontwikkeld. Intussen is deze tool 
voor leden van de VVOG gratis beschikbaar na aanvraag.  
 
De openbaargroen-awards 2021 waren opnieuw een succes! De finaledag in 
decemb er stelden we uit naar 31 maart 2022 omwille van corona. Het VVOG-team 
maakte er een onvergetelijke dag van! We konden kennismaken met tal van 
inspireren de groenrealisaties van verschillende Vlaamse steden en gemeenten. 
Het opnieuw kunnen netwerken en ervaringen uitwisselen, werd duidelijk door 
alle aanwezigen gesmaakt.  
 
Tot slot wil ik het ganse VVOG-team en alle leden van het bestuursorgaan bedanken 
voor hun inzet en gedrevenheid waarmee zij elke dag opnieuw het beste van zich-
zelf geven voor meer, duurzaam en kwalitatief groen in onze steden en gemeenten. 
Ook u, lid van onze vereniging, wil ik bedanken voor uw vertrouwen. In 2022 mag 
u alvast weer rekenen op onze onvoorwaardelijke steun in het groener en duur -
zamer maken van uw stad of gemeente!   
 
Elsie Desmet 
Voorzitter

Woord voorafColofon
Dit jaarverslag geeft een bondig over-
zicht van de structuur en de organisa-
tie van de Vereniging voor Openbaar 
Groen vzw (VVOG). Het vermeldt ook 
de belangrijkste activiteiten en vor-
men van dienstverlening in 2021. 
Deze tekst werd op 2 juni 2022 (OV) 
door de Algemene Ledenvergadering 
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. 
 
Missie - Waar staan we voor? 
VVOG is een vakorganisatie van en 
voor groenmedewerkers en politiek 
verantwoordelijken voor groenbeleid 
van de lokale besturen in Vlaanderen. 
Wij promoten het openbaar groen in 
al zijn vormen en streven naar meer 
groenbeleving. Daarvoor onder -
steunen we de lokale besturen in het 
ontwikkelen van een breed groen -
beleid: uitrollen structurele groen -
visie, realiseren van groenprojecten 
en kwalitatief beheren van groen.  
 
Visie - Wat willen we bereiken? 
 
VVOG als promotor 
van openbaar groen 
We ontwikkelen een visie over een 
breed groenbeleid voor lokale bestu-
ren. Daarbij ijveren wij voor de uit-
breiding van kwaliteitsvol openbaar 
groen, streven naar kostenefficiëntie 
bij beheer en zoeken antwoorden op 

de uitdagingen van morgen. We 
zoeke n vormen om burgers te laten 
participeren. 
 
VVOG als kennisdeler 
We delen de kennis die bij de lokale 
groendiensten beschikbaar is. We 
geven zichtbaarheid aan ‘best practi-
ses’. Daarnaast actualiseren we voort-
durend onze eigen expertise en vullen 
de hiaten op. Deze kennis ontsluiten 
we op een hedendaagse manier.  
 
VVOG als netwerkorganisatie 
We houden de vinger aan de pols en 
treden steeds in overleg met onze 
leden en partners.  We bouwen con-
tacten verder uit met andere bestuurs-
niveau’s die een openbaar groenbeleid 
voeren en zetten openbaar groenbe-
leid op de agenda, geven input en 
verdedigen de belangen van de lokale 
besturen. We onderhouden warme 
contacten met andere organisaties en 
werken thematisch samen.  
 
VVOG als pionier  
We zoeken naar kennis en oplossin-
gen voor de uitdagingen van morgen. 
Klimaatuitdagingen en groen & ge-
zondheid zijn daarbij belangrijke the-
ma’s. Slimme technologieën en 
groene innovaties kunnen ons hierbij 
helpen. We toetsen onze visie aan de 
SDG’s (De Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen) en reflecteren op de 
drie dimensies van duurzame ontwik-
keling: het economische, het sociale 
en het ecologische aspect. Daarnaast 
scherpen we de creativiteit aan.

Samenstelling 
Filiep Bouckenooghe | Rudi Geerardyn 
Doreen Leuntjens | Dirk Neirynck 
Peter Vandyck | Jonas Pieters 
 
Concept en eindredactie 
Filiep Bouckenooghe 
 
Contact 
VVOG vzw 
Predikherenrei 1c | 8000 Brugge 
T. +32 50 33 21 33 
BTW BE0414 897 902 
RPR Gent – Afd. Brugge 
www.vvog.info | info@vvog.info 
 
Verantwoordelijke uitgever 
Elsie Desmet | Predikherenrei 1c 
8000 Brugge

Partners 2021  
• Agentschap voor Natuur en Bos 

(ANB) 
• Agentschap Wegen en Verkeer 

(AWV) 
• Departement Omgeving (dOMG) 
• Entente Florale Europe (EFE) 
• Vlaams Centrum voor Agro- en 

Visserijmarketing (VLAM) 
• Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
• Vlaamse Vereniging Voor Steden 

en Gemeente (VVSG) 
 
Sponsor Openbaargroen-awards 2021 
Willaert Boomkwekerij

Structurele sponsors 2021
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De VVOG had in 2021 174 aangesloten werkelijke leden

Leden

De Vereniging voor Openbaar Groen vzw (hierna afgekort tot VVOG) heeft volgens de statuten en conform de huidige wetgeving be-
treffende 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. In 2021 werd heel wat prospectie gehouden. De dienstverlening 
wordt daarvoor steeds vrijblijvend aan schepenen en groenverantwoordelijken toegelicht. Dit resulteerde in een mooie groei.

Aalter • Aartselaar • Alken • Antwerpen • Anzegem • Assenede • Avelgem • Balen • Beernem • Beerse • Beersel  • Begijnendijk • Beringen • Berlaar • 
Berlare • Beveren • Bilzen • Blankenberge • Bocholt • Boechout • Bonheiden • Boom • Bornem • Brasschaat • Brecht • Bree • Brugge • Buggenhout • 
Damme • De Haan • De Panne • De Pinte • Deerlijk • Denderleeuw • Dendermonde • Dessel • Destelbergen • Diepenbeek • Diksmuide • Duffel • Eeklo • 
Erpe-Mere • Essen • Geel • Genk • Gent • Grobbendonk • Haacht • Hamont-Achel • Harelbeke • Hasselt • Heist-op-den-Berg • Hemiksem • Herk-de-Stad • 
Heusden-Zolder • Heuvelland • Hoeilaart • Hoeselt • Hooglede • Hoogstraten • Houthalen-Helchteren • Houthulst • Hove • Huldenberg • Ichtegem • Ieper • 
Ingelmunster • Izegem • Jabbeke • Kalmthout • Kampenhout • Kapellen • Kasterlee • Knokke-Heist • Koksijde • Kontich • Kortrijk • Kraainem • Kruibeke • 
Kuurne • Laakdal • Laarne • Landen • Langemark-Poelkapelle • Lede • Leopoldsburg • Leuven • Liedekerke • Lier • Lille • Lint • Lochristi • Lokeren • Lommel • 
Londerzeel • Lubbeek • Lummen • Machelen • Mechelen • Meerhout • Melle • Menen • Merelbeke • Meulebeke • Moerbeke • Mol • Mortsel • Nazareth • 
Niel • Nieuwpoort • Nijlen • Olen • Oostende • Oosterzele  • Oostkamp • Opwijk • Oud-Turnhout • Oudenaarde • Oudenburg • Oudsbergen • Overijse • Peer • 
Pelt • Poperinge • Putte • Puurs-Sint-Amands • Ranst • Ravels • Retie • Rijkevorsel • Roeselare • Rumst • Schilde • Schoten • Sint-Gillis-Waas • Sint-Martens -
Latem • Sint-Katelijne-Waver • Sint-Niklaas • Sint-Truiden • Staden • Steenokkerzeel • Stekene • Temse • Tervuren • Tessenderlo • Tielt • Torhout • Turnhout • 
Veurne • Vilvoorde • Vosselaar • Waasmunster • Waregem • Wervik • Westerlo • Wetteren • Wevelgem • Wezembeek-Oppem •  Wielsbeke • Wijnegem • 
Willebroek • Wingene • Wommelgem • Wuustwezel • Zandhoven • Zaventem • Zedelgem • Zele • Zoersel • Zonhoven • Zottegem • Zwalm • Zwevegem • 
Zwijndrecht 
 
De VVOG had in 2021 8 nieuwe leden 
Bocholt, Sint-Martens-Latem, Houthalen-Helchteren, Zottegem, Huldenberg (2e kwartaal), Heusden-Zolder (2e kwartaal), De Haan (3e kwartaal), Wezem-
beek-Oppem (3e kwartaal) 
*Vanaf 2020 kunnen leden tijdens het jaar lid worden. Hiervoor kunnen zij één of meerdere kwartaalkortingen krijgen 
 
De VVOG had in 2021 2 leden die hun lidmaatschap opzegden  
Middelkerke, Maldegem.
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Algemene vergadering 
De Algemene Ledenvergadering is samengesteld 
uit alle werkelijke en toegetreden leden. Het 
houden van een Algemene Vergadering ligt 
zowel statutair als wettelijk vast. Overeenkomstig 
de statuten (art. 15) komen de leden minstens 
eenmaal per jaar samen tijdens een Algemene 
Vergadering. 
 
De AV in 2021 was volledig online,  
gezien Covid-19.  
 
De Algemene Vergadering van 2021 werd gehou-
den op 15 juni en gestreamd vanuit de kantoren 
van Baker Tilly te Melle. 
• Er waren 57 aanwezigen 
• Er waren 5 verontschuldigingen met volmacht 
• Er waren nog 17 verontschuldigingen zonder 

volmacht 
• Er waren geen toegetreden leden  
 
Na voorlezing en goedkeuring van het financieel 
verslag werd kwijting gegeven aan de bestuur-
ders. Vervolgens werd de contributie voor 2022 
vastgesteld en werd het ontwerp-jaarverslag 
2020 goedgekeurd. Op het einde van de verga-
dering rondde de secretaris het officieel gedeelte 
af met een bondig verslag van de vergadering. 
 
Voorzitter Filip Kegels stelde op 09 februari 2021 
zijn mandaat ter beschikking wegens diverse 
reden en van persoonlijke aard. 
 
Bij zijn aanstelling in de RvB 2019 was er al de 
afspraak om het voorzitterschap na 3 jaar over 
te dragen aan huidig ondervoorzitter Mevr. Elsie 
Desmet. Normaal zou dit gebeuren in juni 2022. 
In het Bestuursorgaan van 30 maart 2021 agen-
deerden we het voorstel om dit dus een jaar 
vroeger te laten ingaan. Met unanimiteit werd 
vanaf 30 maart 2021 Mevr. Elsie Desmet aange-
steld als nieuwe Voorzitter van onze organisatie. 
 
De samenstelling van het dagelijks bestuur zou 
blijven bestaan:  
Elsie Desmet nu als voorzitter en 2 ondervoor -
zitters Laurence Libert en Filip Kegels 
 

Bestuursorgaan (vanaf 6 juni 2019) 

Het feitelijk bestuur van de VVOG wordt waar -
genomen door het ‘Bestuursorgaan’ die uit 3 
leden bestaat per Provincie, welke voor een 
perio de van zes jaar verkozen worden door de 
Algemene Vergadering. De leden van het 
Bestuurs orgaan kunnen politieke mandatarissen 
zijn of ambtenaren van een werkelijk lid. Het 
Bestuurs orgaan vergadert minimaal driemaal per 
jaar. Het secretariaat van het Bestuursorgaan 
wordt waargenomen door Filiep Bouckenooghe, 
directeur. 
 
Samenstelling (15 bestuursleden) 
• De Bosscher Yves | Harelbeke 
• De Broyer Jan | Overijse 
• De Canck Rafaël | Lubbeek 
• Desmet Elsie | Torhout 
• Fonteyn Goele| Brasschaat 
• Hanssens Carl (25/06/21) | St.-Niklaas 
• Jansen Michel | Hoogstraten 
• Kegels Filip | Beveren 
• Libert Laurence | Hasselt 
• Roose Patrick | Menen 
• Taghon Danny | Lochristi 
• Vanhees Jean | Beringen 
• Van Praet Nicole | Bornem 
• Vanseggelen Dirk | Pelt 
• Vermeulen Anja | Kraainem 
 
Vergaderdata en –plaatsen 
• 22/01/2021 Teams 
• 30/03/2021 Teams 
• 08/10/2021 Teams

Dagelijks Bestuur (vanaf 6 juni 2019) 

Het Bestuursorgaan heeft destijds gekozen voor 
één voorzitter en 2 ondervoorzitters. 
 
• Kegels Filip, Beveren | Voorzitter  

(*Ondervoorzitter) 
• Desmet Elsie, Torhout | Ondervoorzitter  

(*Voorzitter) 
• Libert Laurence, Hasselt | Ondervoorzitter 
 
*De wissel gebeurde op AV van 15/06/2021 
 
Het Dagelijks Bestuur heeft geen fysieke geplande 
vergaderingen. Ze communiceert onder haar leden 
vooral via mail of via een online vergadering. 
 
 
Financieel Comité (vanaf 6 juni 2019) 
 
Het Financieel Comité bestaat statutair uit 3 
leden. Het FC controleert jaarlijks de rekeningen 
en de balans van de VVOG en rapporteert recht-
streeks aan het Bestuursorgaan en de Algemene 
Vergadering. 
 
Het Financieel Comité vergaderde op 26 maart 
2021 te Melle samen met vertegenwoordigers 
van de VVOG en het revisorenkantoor Baker Tilly 
Belgium. De balans- en de resultatenrekening 
van het boekjaar 2020 werden besproken. 
 
• De Witte Lies | Deerlijk 
• Tack Roos | Tielt 
• Verguts Luc | Geel

Bestuursorganen
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Overlegorganen

Centrumstedenoverleg 
Vergaderdata en –plaatsen 
• 10/02/2021 Teams  

Organigram personeelskader groendienst/ 
dienst (publieke) ruimte 

• 27/04/2021 Teams 
Organigram personeelskader groendienst/ 
dienst (publieke) ruimte Deel 2 

• 27/10/2021 Brussel/ANB 
Stavaza overleg Agentschap Wegen en ver-
keer, Vlaamse Waterweg / Graslanden / Visit 
Brussel

Lerende netwerken 
De uitrol van de Lerende netwerken werd in 
2021 verdergezet. Gezien Covid-19 meestal be-
perkt in aantal deelnemers. Gezien LN nu een-
maal gebaseerd zijn op spontaan en informeel 
overleg, was dit moeilijk online te organiseren. 
We blijven deze dan ook afwisselen met webinars. 
 
• LN Oost 22/04/2021 – LN West 27/04/2021 

Bomenvisietool 
• LN West 2/11/2021 – LN Oost 3/11/2021 

Bezoek begraafplaatsen te Roeselare en Leuven

Ons Centrumstedenoverleg met 12 (vd 13) centrumsteden in samenspraak met ANB, ging zijn 2e jaar in. Voornamelijk werd 
dit online gehouden.  Daarnaast organiseerden wij ook verder 2 Lerende Netwerken: Lerend Netwerk Oost, voor de Provincies 
Antwerpen, Limburg en een deel van Vlaams-Brabant, en een Lerend Netwerk West voor West- & Oost-Vlaanderen en het 
andere deel van Vlaams-Brabant.
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Personeel 
 
Op 31 december 2021 stelde de VVOG zes per-
soneelsleden tewerk. 
 
Filiep Bouckenooghe 
Is directeur van de VVOG. Hij 
is boekhouder van opleiding 
en heeft heel wat bestuur-
ders- en beleids ervaringen.  
 
Filiep staat in voor: 
• Algemene leiding /personeel – bestuur – leden 
• Algemene representatie /aanwezig namens 

VVOG op ... 
• Personeelsadministratie (verlof – loonstaten) 
• Ledenwerving /inhoudelijk (ism Doreen) 
• Beleidsvoorbereiding algemeen (contact met 

voorzitter, o-voorzitter 
• AV /inhoud voorbereiden 
• BO /agenda, vergadering, opvolging 
• FC /agenda voorbereiden, budget, financiële 

evaluatie 
• Financies /budget (betalingen/ ism Dirk) 
• Sociale media  
• Groencontact (interne redactieraad)  
• Hoofdredactie, eindredactie, redactie-advies-

raad, redactie artikels, contacten met auteurs 
& adverteerders, reportages  

• Studiedagen/-uitstappen, e.d. /agenda,  
 
Rudi Geerardyn 
openbaargroen adviseur 
/adjunct 
Rudi is van opleiding land-
schapsarchitect-stedenbouw-
kundige (Anderlecht, 1980 – 
Gent, 1984). Hij is werkzaam bij de VVOG sinds 1999.  
 
Rudi staat in voor 
• Openbaargroen-awards /organisatie, jurering, 

excursie, finale 
• Entente Florale/ kandidaat zoeken, begeleiden, 

jurylid 
• Technisch Advies (divers) 
• Groencontact (interne redactieraad) 
• Studiedagen/-uitstappen, e.d. /agenda,  
• Bezoek gemeenten 
• Aanspreekpunt bij afwezigheid directeur  

Secretariaat

Het VVOG-secretariaat is sinds 1999  
in de Predikherenrei in het hartje  
van Brugge gelegen.

Emmanuel Ampe 
• uit dienst sedert 29/03/2021 
 
Peter Vandyck 
openbaargroen-adviseur 
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 Has-
selt. Peter werkt sinds 2007 50% voor de VVOG. 
 
Peter staat in voor: 
• Vorming & opleiding 
• Cursussen /uitwerken, cursussen geven,  
• Technisch advies (divers) 
• Steunpunt Limburg & Antwerpen 
• Redactie publicaties (bepaalde zakboekjes, …) 
 
Doreen Leuntjens 
Doreen is verantwoordelijk 
voor de administratie. Zij werkt 
voor de VVOG sinds 1990 en 
vanaf 2018 voor 35 %. Zij is 
hét aanspreekpunt op het 
secretar iaat. 
 
Doreen staat in voor: 
• Secretariaat /allerlei administratie, briefwis-

seling, routine-mailings 
• Ledenadministratie /contacten, facturatie,  
• Cursussen/administratie, facturatie, coördinatie 
 
Dirk Neirynck 
Dirk is administratief en tech-
nisch ondersteuner. Hij is in 
dienst gekomen bij de VVOG in 
1987. Dirk werkte in 2021 80%. 
 
Dirk staat in voor: 
• Secretariaat 
• Boekhouding & betalingen  
• ICT/ Computer-assistance, programma’s 
• Website / updaten, redactie, onderhoud 
• e-Nieuwsbrief / redactie, layout, mailing 
• Lay-out VVOG-drukwerk 
• Verzekeringen (i.s.m. Doreen) 
• Groencontact/ adverteerders, werving,  
• Auto VVOG /onderhoud

Jonas Pieters 
openbaargroen-adviseur 
(in dienst sedert 01/10/2021 
– voorheen IBO 26/05/2021) 
Jonas is van opleiding bachelor 
Milieu & duurzaamheids -
management (HoGent 2019). Hij is werkzaam bij 
de VVOG sinds 2021.  
 
Jonas staat in voor: 
• Studiewerk /research, voorbereidingen,  
• Commissies /lid, vergaderingen,  
• Technisch Advies (divers) 
• Research 
• Studiedagen  
• Groencontact (interne redactieraad) redactie 

kleine artikels, research 
• Bibliotheek 
• Steunpunt Oost-Vlaanderen/Antwerpen 
 
 

Werking 
 
In 2021 werd voornamelijk thuisgewerkt. De aan-
bevelingen van de Federale Overheid inzake 
Covid-19 werd verder strikt gevolgd. Wij opteerden 
steeds, indien toegelaten, wel voor een terugkom-
dag op donderdag. In de Covid-arme periodes 
hebben we steeds geopteerd voor 2 dagen in ons 
secretariaat m.n. op maandag en donderdag. Deze 
dagen worden vooral ingevuld met overleg. 
Steeds meer is de aanwezigheid in het secretari-
aat een sociaal moment waarop wordt gebrain-
stormd, vergaderd. De verdere uitvoering gebeurt 
dan meer thuis.
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Basisdienstverlening

De Vereniging voor Openbaar Groen biedt verschillende vormen van dienstverlening aan. 

1 | Belangenverdediger 
 
VVOG is een organisatie die voluit gaat voor de 
sector van het openbaargroen. Samen met de lo-
kale besturen maakt VVOG het groenbeleid nog 
sterker! Dit doen we o.a. door goeie relaties met 
verschillende organisaties te onderhouden. Daar-
bij kaarten we zoveel mogelijk de uitdagingen, 
problemen, …van de openbaargroen-sector aan.  
Het is bijzonder belangrijk dat de VVOG deze be-
langen blijft verdedigen 
 
In 2021 werden vele relaties verder onderhouden 
• Vlaamse overheid: ANB, VLAM, VMM, Dep. 

Omgeving… 
• Onderzoeksinstellingen: PCS, ILVO, INBO, … 
• Hogescholen, universiteiten: UA, UGent, KUL, 

PXL, Vives, Odisee, Erasmus, Thomas More… 
• Vakorganisaties: Bos+, AVBS, BFG, PCS, Cen-

trum Duurzaam Groen, Fedagrim… 
• Internationaal: Stadswerk, Entente Florale, … 
 
De VVOG maakt deel uit van het  
consortium in verband met straatbomen 
in Boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk 
wetboek  
 
Het betreft meer bepaald de nieuwe artikelen 
3.133 en 3.134 betreffende afstand tot perceels-
grens bij het planten van bomen en het recht om 
doorschietende wortels en takken te mogen 
snoeien. Hierbij is vooral zorgwekkend dat, waar 
dit voorheen (onder het veldwetboek) een aan-
gelegenheid betrof die enkel betrekking had op 
privaat nabuurschap, dit nu ook gaat gelden voor 
het publieke domein. Hierdoor komt de wette-
lijkheid van heel wat straatbomen in het ge-
drang, en daarnaast zullen private eigenaars ook 
het recht krijgen om, bij werken op hun eigen 
perceel, de wortels van publieke bomen door te 
snijden. Door deze invoering van het nieuwe 
boek ‘goederen’ in het burgerlijk wetboek, wor-
den de bepalingen in het veldwetboek over deze 
materie opgeheven.  
 
Een coalitie van middenveldverenigingen (Bond 
Beter Leefmilieu, BOS+, Centrum Duurzaam Groen 
vzw, Natuurpunt, Vereniging voor Openbaar 
Groen vzw, vzw Voet- gangersbeweging/ Info-

punt Pu- blieke Ruimte, vzw Trage Wegen en 
WWF) vroeg daarom in 2020 reeds aan het Grond-
wettelijk Hof om deze wetswijziging ongedaan te 
maken. Bomen op het openbaar domein moeten 
volgens de coalitie expliciet uitgezonderd worden 
van de burenregels over plant afstand, overhan-
gende takken en doorgroeiende wortels.  
 
De wet trad in voege 01/09/2021 
 
Uitspraak Grondwettelijk Hof 
In de uitspraak van donderdag 21 oktober 2021 
verwerpt het Grondwettelijk hof het beroep dat 
verschillende middenveldorganisaties, waaron-
der de VVOG, hadden aangetekend. 
Hiermee bevestigt het Hof dat de regels van af-
standen van beplantingen, overhangende takken 
en doorschietende wortels ook van toepassing 
zijn op het openbaar domein. 
Het arrest is zonder meer een spijtige zaak voor 
het openbaar groen. Maar toch zijn er een aantal 
geruststellende nuanceringen in het arrest. 
 
Geruststellende nuanceringen 
• Het valt op dat het Hof de deur laat openstaan 

voor een eventueel decretaal ingrijpen door de 
Vlaamse decreetgever. Deze zou de bevoegd-
heid hebben om afwijkende regels op te 
maken, die het toepassingsgebied van de ge-

viseerde bepalingen opnieuw verkleint. In die 
optiek lijkt het een haalbare optie om bij de 
bevoegde minister aan te sturen op zo’n decre-
tale regeling, uiteraard op voorwaarde dat er 
voldoende politieke goodwill bestaat. 

• Daarnaast bevestigt het Hof dat het toepas-
singsgebied zich beperkt tot beplantingen die 
zijn aangebracht na de inwerkingtreding van 
de wet. Het oordeel van het Hof houdt dus in 
dat alle bestaande beplantingen die zijn aan-
geplant voor 1 september 2021 onder de oude 
bepalingen van het Veldwetboek vallen. De be-
palingen van artikel 3.133 en artikel 3.134 van 
het BW zijn dus niet van toepassing op het be-
staande groen en spelen alleen een rol bij 
nieuwe aanplantingen. 

• Ten slotte oordeelt het Hof ook dat artikel 
3.133 en artikel 3.134 van het BW enkel kunnen 
worden toegepast op “de beplantingen die 
zich bevinden op een openbaar domeingoed, 
voor zover zulks de openbare bestemming van 
dat goed niet in de weg staat”. 
Zelf neemt het Hof hier een vrij streng stand-
punt in door te oordelen dat “de aanwezigheid 
van beplantingen in veel gevallen essentieel is 
voor de verwezenlijking van de openbare 
bestemm ing van een openbaar domeingoed”, 
in het bijzonder ten opzichte van “de openbare 
wegen en hun bermbeplantingen”. 
Bovendien speelt openbaar groen ook een rol 
in parallelle aspecten die aanleunen bij het 
openbaar domein zoals klimaat, landschaps-
waarde en erfgoedwaarde. Het Hof houdt dus 
niet enkel rekening met de praktische waarde 
van een boom maar ook met haar ecologische 
en zelfs sociale functie. 
Het komt dus aan de gewone rechtbanken en 
hoven toe om steeds na te gaan wanneer het 
verwijderen of snoeien van beplantingen de 
openbare bestemming van het openbaar domein 
in de weg staat. Vermoedelijk zal de recht-
spraak hierover dus nog casus per casus evolu-
eren. 

 
Tot zover uitspraak van het Grondwettelijk Hof. 
Het is misschien niet wat we gehoopt hadden, 
het uitsluiten van het openbaar domein. Maar er 
was voldoende motivatie en ruimte in het arrest 
om verdere aanplanting te verdedigen. Dit resul-
teerde in een voorstel aanpak voor besturen. 
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Plan van aanpak voor lokale besturen 
We kregen heel wat vragen van lokale groen-
diensten hoe het nu verder moet. Daarom stel-
den wij een ‘plan van aanpak’ op, steunend op 
de uitspraak van het Grondwettelijk Hof: 
• Voor alle bomen van voor 1/9/2021 is er geen 

probleem; het arrest is hierop niet van toepas-
sing! 

• Voor nieuwe aanplantingen of heraanplanting 
(vanaf 1/9/2021): 
• We respecteren zoveel mogelijk de afstands-

regels (bomen: 2 m, hagen: 0,5 m) 
• Wanneer dit niet mogelijk is, dan overweegt 

men om bomen ofwel niet te plaatsen, ofwel 
op <2 m (resp. hagen op <0,5 m). Indien er 
voldoende gemotiveerd draagvlak is dan kan 
men ze toch plaatsen. 

• MOTIVATIE: 
• De openbare bestemming van de beplan-

ting primeert. 
• Hierbij verwijst men best naar lokale 

beleid splannen zoals groen(structuur)plan, 
waterplannen, klimaatplannen, burgemees-
tersconvenant, … 

• Bij problemen of klachten van bewoners: 
• deze neemt men steeds ernstig 
• men zoekt naar een haalbare oplossing 
• bij blijvend geschil kan men zich beroepen op 

de volgende uitspraak van het Grondwettelijk 
Hof “de aanwezigheid van beplantingen is in 
veel gevallen essentieel voor de verwezen-
lijking van de openbare bestemming van een 
openbaar domeingoed”. Het is echter wachten 
op de eerste uitspraken terzake 

 
Nieuwe juridische stappen 
Op 21 december 2021 zaten we opnieuw samen 
met het consortium van middenveldorganisaties 
om te bekijken welke juridische mogelijkheden 
er nog waren na de uitspraak van het Grondwet-
telijk Hof. Het was duidelijk dat er na deze uit-
spraak nog meer vragen dan antwoorden waren. 
Maar toch kunnen we verder op basis van de 
geformul eerde nuanceringen: 
• een decretaal ingrijpen door de Vlaamse over-

heid is een mogelijkheid

• het arrest is alleen geldig voor beplantingen 
die zijn aangebracht na 1/09/2021 

• de aanwezigheid van beplantingen is in veel 
gevallen essentieel voor de verwezenlijking 
van de openbare bestemming van een open-
baar domeingoed, klimaat, landschapswaarde 
en erfgoedwaarde. Aan de gewone rechtbanken 
om hierover verder te oordelen. 

 
Dus besliste het consortium om stappen te onder-
nemen richting minister van Justitie, Vincent van 
Quickenborne. Men streeft naar een heldere 
oplossin g voor heel België, wat impliceert dat 
wij op Vlaams niveau voorlopig geen initiatief 
nemen. Onze juridische adviseur in omgevings-
recht (LDR advocaten) ziet wel mogelijkheden 
om een onderbouwing op te bouwen op basis 
van onze insteken: waarom is een gelijkheid 
tussen privaat en openbaar groen onhoudbaar? 
waarom zou het openbaar domein toch een 
ander e behandeling moeten krijgen? 
De onderbouwing is in volle opmaak en zou 
klaar zijn tegen begin februari 2022. Het is dan 
aan de minister om te zien hoe dit verder kan 
omgezet worden in een juridisch kader. 
Lokale besturen zullen dit kunnen ondersteunen 
(later meer hierover). 
 
Verschillende steden en gemeenten lieten zelfs 
weten, gerust dit bezwaar te willen mee onder-
tekenen. Het bewijst dat we als belangenverde-
diger van het openbaargroen de juiste stap 
hebben gezet om te pleiten samen dit bezwaar 
in te dienen. Het is een krachtig signaal dat dit 
gebeurde met 8 organisaties samen. En nu maar 
hopen op een gunstige afloop... niet voor ons 
maar vooral omdat “Groen de woonomgeving 
leefbaar houdt” 

VVOG heeft structureel overleg 
met Agentschap Wegen en Verkeer 
Op regelmatige basis is er overleg met het AWV. 
Na een interne bevraging bij de centrumsteden 
en een overleg met hen, werd een werknota op-
gesteld. Deze werknota wordt verder besproken. 
Dit overleg heeft als doelstelling te zoeken hoe 
we de poot ‘groen’ kunnen versterken in hun 
werking. Dit kan zowel gaan over het groen -
beheer, als over optimaliseren van groen binnen 
nieuwe projecten, … 
 
De werknota bevat dan ook volgende werkpunten: 
Input Vademecum Natuurtechniek, optimaliseren 
van lokale overlegplatformen, meer garanties 
voor groen in de aanbestedingen, projectma-
nagement, groen als verkeersbeïnvloeder, 
SB250, minimale aanwezigheid groenexperten, 
communicatie,… 
 
 
VVOG heeft structureel overleg  
met Vlaamse Waterweg 
In 2021 werd VVOG benaderd om een Charter 
voor een uniform en oordeelkundig groenbeheer 
langs Vlaamse (water)wegen op te stellen. 
 
Dit charter heeft als doel afspraken te maken 
ivm het beheer van de aanwezige vegetatie op 
de bermen langs (water)wegen voor het Beleids-
domein MOW. Enerzijds mag de verkeers- en wa-
terveiligheid van de infrastructuur nooit in het 
gedrag komen, anderzijds zijn bermen langs 
(water)wegen vaak uitgegroeid tot een belang-
rijk leefgebied en verbindingsas voor een rijke 
fauna en flora. Deze vegetatie dient dan ook, 
waar mogelijk, beheerd te worden met als doel 
de biodiversiteit op lokaal niveau te verhogen 
zonder de veiligheidsdoelen uit het oog te ver-
liezen die intrinsiek verbonden zijn met deze in-
frastructuur. 
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2 | Openbaargroen-awards 
 
De wedstrijd organiseert de VVOG al sinds 1974 
(voorheen onder de naam Groene Lente). Het is 
een jaarlijkse wedstrijd waaraan alle Vlaamse 
gemeentebesturen kunnen deelnemen en waar-
bij interessante en voorbeeldstellende groen -
realisaties en bloemeninitiatieven in de kijker 
worden geplaatst. Bijzondere aandacht gaat uit 
naar projecten die bijenvriendelijk, pesticidenvrij 
en waterrobuust aangelegd zijn en beheerd wor-
den. Het jaarthema was ‘grijs wordt groen’.   
 
Verschillende vakjury’s bezochten o.l.v. de VVOG 
alle 214 deelnemende projecten, nl. 87 groenpro-
jecten (Groene gemeente), 74 bijenvriendelijke 
projecten (Bijenvriendelijke gemeente) en 53 
bloemenprojecten (Gemeente in bloei). Er was 
een opmerkelijke stijging bij het wedstrijdthema 
bijenvriendelijke gemeente (+ 8 gemeenten). 
 
Door de corona-pandemie verliep de organisatie 
enigszins anders. De jureringen konden zonder 
al te veel beperkingen plaatsvinden. Omdat er 
geen Entente Florale Europe-jurybezoek kon 
doorgaan was er ook geen studiebezoek aan de 
Vlaamse deelnemende stad Diksmuide en werd 
de Finaledag in december afgelast en verplaatst 
naar 31 maart 2022. 

3 | Openbaargroen Advies 
 
De werkelijke leden kunnen steeds beroep doen 
op de VVOG voor technisch advies. Dit kan ge-
beuren 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 objecti-
viteit en neutraliteit voorop. Voor het opstellen 
van onze adviezen gaan wij in principe steeds 
vertrekken vanuit het standpunt dat het open-
baargroen maximaal moet beschermd worden. 
 
In 2021 werden onze openbaargroen-adviseurs 
scherper geprofileerd. Vooral door de ver-
nieuwde aanpak en de extra aandacht hadden 
we grote stijging te verwerken. Het aantal steden 
en gemeenten die adviezen vroegen steeg van 
65 naar 81 en het aantal adviezen van 154 naar 
171.  
 
Adviezen worden meer en meer opgesteld in 2 
delen. Een algemeen deel, die ook dient voor 
andere lokale groendiensten en een specifiek 
gedeelte voor de aanvragende stad of ge-
meente. Steeds terugkerende vragen kunnen zo 
sneller beantwoord worden en dienen tot het 
organise ren van webinars, of het verstrekken van 
verdere toelichting.

Aalter Wet Geens, nieuwe aanpak 
Alken Bomenvisie opstellen 
Assenede Standaardvoorwaarden voor nutsmaatschappijen bij 

werken rond laanbomen 
Balen Groenbeleid met lange termijnvisie ontwikkelen | Stap-

penplan bomen beoordelen en snoeien | Plannen – ont-
werpbeoordeling verhardingen en andere werken | 
bomen en boomsoortkeuze 

Beringen Aanleg grasveld | Beplantingsplan Arcadis | boombe-
heer in OGA | Industrieweg wadi’s rond eiken | Riole-
ringswerken en grote bomen op privégrond | 
Tijdnormen voor groenambtenaar bij uitbestede wer-
ken | Visieplan begraafplaatsen | Waar stagiairs halen 
voor bepaalde projecten 

Berlaar Boomsoortkeuze; Studiebureau begraafplaatsen 
Beveren Grondscanner 
Bilzen Omvormen begraafplaatsen | Paarse korstzwam op beuk 
Boom Ziekte op ligustrum 
Bornem voorbeelden vacature 

Brasschaat Huidig beheer maatwerkbedrijf 
Bree Bomen op het Vrijthof 
Brugge Boomwaardecalculator 
De Haan Hedendaagse boomroosters 
Dendermonde Wet Geens | Telt Veldwetboek op op privaat domein 
Destelbergen Wet Geens 
Diepenbeek Aanvraag kapvergunning | Boombeheerplan | Water-

schade aan beplanting op begraafplaats 
Eeklo Bermbeheer machines en bladeren 
Erpe-Mere CO2 in bestekken en vergroene begraafplaats 
Essen Wet Geens | Wetgeving ivm bomen | Wortelopslag 

Robini a 
Geel Aankoop stoommachine | Info rond bomen | Bladluizen-

aantasting lindes | Overleg boombeheer | Ervaringen 
doorgroeivalmatten | Leidraad signalisatie langs de weg 
| Voorbeeldgemeente blauw-groene samenwerking 

Genk Boombeoordelingskader | Genk-Hoeselt meningsver-
schil over bermbeheer | Stevige vaste planten in parken 
| Student voor participatieproject 

Overzicht adviezen en documentatieaanvragen in 2021

European Green City Awards  
De uitreiking van deze award was het sluitstuk 
van het Europees driejarenprogramma ‘Green 
Citie s for a sustainable Europe’ (2018-2020) dat 
wordt uitgevoerd door VLAM en AVBS. Het doel 
is om belanghebbenden in openbaar groen te 
inspire ren, informeren en activeren over het 
belan g van bomen en openbaar groen, ten voor-
dele van het klimaat. De wedstrijdthema’s wel-
zijn, klimaat, economie, biodiversiteit en sociale 
cohesie werden geëvalueerd omdat ze een 
belang rijke rol spelen voor de leefbaarheid in 
steden. 
 
Ieder van de 13 deelnemende landen (België, 
Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Polen, 
Portugal, Zweden en Nederland) stelde een jury -
lid aan en selecteerde een vooraanstaand open-
baargroenproject. Voor België werd Rudi 
Geerardyn aangeduid als jurylid en werd het 
Nelson Mandelapark te Kortrijk gekozen als deel-
nemend project. 
 
De Franse inzending ‘Jardin extraordinaire’ te 
Nantes werd door de vakjury als beste Europese 
openbaargroen-project uitgeroepen en won de 
award.  
.
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Hamont-Achel Beplanting en beheer speelplein | Toevoegen bomen 
aan boomwaardecalculator 

Harelbeke Rekentool groenonderhoud 
Hasselt Beoordeling beplantinsplan; Heraanleggen Prinsenhof 
Heist-op-den-berg   Wet Geens 
Herentals Wet Geens 
Heusden-Zolder Boetesystemen in bestekken | Bomenplan opstellen | 

Boomwortels groeien tegen woning | Carpinus zuil -
bomen omvormen naar geschoren snoeivormen | Linde 
op kerkhof ontharden boomspiegel | Omvormen kiezel-
pad naar gestabiliseerd gazon | Schade of vandalisme 
aan berken 

Hoeselt Maken van een boomkeuze 
Hoogstraten Aanplant dreefbomen | Afwegingskader overlast 

bomen | Boomkeuze nieuwe aanleg Hoogeind in Meer |  
Elektrische lichte vrachtwagen | Richtlijnen wortelsnoei | 
Sandwichpanelen wortelopdruk 

Hoputhalen-Helchteren.  Beeldbestekken | Bestekken nakijken 
Huldenberg Info over dreven | Kader om veterane bomen te be-

schermen 
Izegem Waardebepaling 
Jabbeke Bosbegraafplaats 
Kapellen Burgerwetboek en berken 
Kasterlee Foto’s voor communicatie begraafplaatsen | Raam -

contract bomeninspectie 
Kortrijk Bomenplan opstellen | Groenscherm verordening en 

bomenplan | Lijst studiebureaus bomenplan 
Laakdal Berken na grondwerken 
Landen Scan plan Fufferdingepark 
Leopoldsburg Communiceren over aanplant bomen | Maaibeheer 

toepasse n grazige vegetatie op begraafplaatsen 
Leuven Bomen voor wadi’s | Boombeheer – wettelijke context 

van kandelaberen | Samenwerking met ecostrade 
Lier Communicatie herzien | Maaibeheer toepassen 
Lokeren Bermmaaisel-gewicht overschrijden | Plannen beheer 

van Heimolenpark beoordelen | Prijsvergelijking bijen-
hotel | Schade aan bomen door wortelopdruk | Wet -
geving bevoegdheid burgemeester-ambtenaar 

Lommel Bomenplan 
Lubbeek Aanplant bomen-soorten beoordelen | Wet Geens | 

Enger lingen en OGA 
Lummen Bomen beluchten en bemesten 
Machelen Schadebereking aan bomen 
Mechelen Beslisboom voor vakbeplantingen beoordelen en 

vorme n | Bestek bomen aanplanten | Bomen en 
opdrukken de wortels; Boombeheer en -plan sjabloon 
op bureau en op het veld | Knotlinden met zwam | 
Mogelijk heid om groene muur te beschermen | 

Onkruid bestrijding en beeldkwaliteiten | Optimalisatie 
stadsdiensten, plan van aanpak | beoordelen, draaiboek 

Menen Beheer of uitgeven grasveld, aankoop maaimachines 
voor hellingen | Bijenplan | Bloembakkenbeleid | 
Bloemen concepten | Boombakken plaatsen | 
Oproepings brief Vredegerecht | Overschakeling machines 
brandstof naar elektrisch | Verrekijker-operakijker 

Merelbeke Aanpak monumentale veteraanbomen 
Mol Grazige vegetatie herwerken en bezorgen voor info -

momenten 
Nieuwpoort Firma’s bebloeming 
Nijlen Overhangende takken van openbaar domein op privé 

percelen 
Oostende Tweetaktmotoren 
Opwijk Verstrending kapvergunning 
Oud-Turnhout Boombeheerplan | Boomsoortkeuze 
Oudsbergen Lijst studiebureaus 
Overijse Normering groenaanleg op ondergrondse garages 
Peer Beeldbestek gazonbeheer | Beoordeling boomsoort-

keuze bij heraanleg weg, keuze studiebureau versus 
groendienst | Schade door zout of pekel 

Pelt Info aligatorzakken 
Retie Hoe boomsoortkeuze maken | Lang gras toepassen 
Sint-Gillis-Waas Snoeien overhangende takken 
Sint-Katelijne-Waver  Pachtwet 
Sint-Martens-Latem    Verbod op gereedschap fossiele brandstof 
Steken Schade aan boom door brand 
Steenokkerzeel Luchtfoto’s bomen als bewijslast 
Tessenderlo Nalezen bestek bomen- en bermenplan 
Torhout Draagvlak nieuwe bomen | Groenbeleidsplan | Nieuw 

BW artikel 3.101 
Verune Ondersteuning gemeenten bij coaching personeel 
Vilvoorde Bebloeming | Beheerplannen 
Wetteren Vergoeding groenvrijwilliger 
Wuustwezel Boombanden 
Zandhoven Communicatie herziening BW Boek III Goederenrecht 
Zedelgem Aantasting door schimmel bij elzen 
Zottegem Grasplan | Burenbemiddeling strijk ouder dan 30 jaar 

(verjaringstermijn) 
Zwevegem Bomen vrijstelling van vergunningsplicht | Goederen-

recht | Studie bomen als afremmer van droogte 
Zwijndrecht MaaiMeiNiet standpunt

Overzicht adviezen en documentatieaanvragen in 2021
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4 | Communicatie 
 
De VVOG heeft in 2021 verder werk gemaakt van 
een vernieuwde communicatiestrategie. Onze 
bestaande communicatiemiddelen kregen in 
2020 een opfrissing en meer structuur. Daarnaast 
werden stappen gezet op de sociale media voor 
een brede r publiek. Deze vernieuwingsopdracht 
is nog niet voltooid. Een nieuwe look voor onze 
Groenmail en een Community (in vervanging van 
de ledenpagina’s) zijn nog te ontwikkelen. 
 
GroenMail 
Sinds 2003 wordt een elektronische nieuwsbrief 
gepubliceerd, GroenMail.  In 2021 werden 24 
edities van de elektronische Nieuwsbrief ‘Groen-
Mail’ verstuurd. Eind 2021 telde het mailbestand 
ongeveer 2700 abonnees.  Daarnaast werd de 
nieuwsbrief ‘Groenmail+’ drie keer verstuurd 
naar de respectieve abonnees. 
 
Website - www.vvog.info 
De website blijft een belangrijk communicatie-
kanaal zowel naar de buitenwereld toe als naar 
de leden.  

5 | Groencontact 
 
Groencontact is het ledenblad van de VVOG en 
bevat artikels over openbaar groen en aanver-
wante onderwerpen (landschapsarchitectuur, 
openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening, steden-
bouw, landschapszorg, natuurbehoud, e.d.). In 
2021 was Groencontact aan zijn 47e jaargang 
toe. In 2021 verscheen er een editie per seizoen 
en een extra Kerstspecial ‘Nieuwe yin-yang ge-
boren’. Gezien de finaledag openbaargroen-
awards werd uitgesteld tot Maart 2022 
verscheen er in 2021 geen Groencontact ‘open-
baargroen awards’ in december.  
 
Redactie 
De redactie werd geleid door Filiep Boucken-
ooghe. In 2021 hadden we een nieuwe columnist, 
namelijk Jan Vilain van Publieke Ruimte 
 
Nieuwe rubriek 
In 2021 kwam er ook een nieuwe rubriek in 
Groencontact ‘Het licht op groen’, waarbij we een 
Schepen, bevoegd voor groenbeleid in Vlaande-
ren, in de kijker stellen.  Mooiste realisatie, waar-
over wordt er gedroomd, welke passie, 
toekomstplannen, problemen, draagvlak, …. 
 
Redactienetwerk 
Dit redactienetwerk werd af en toe getoetst ivm 
onderwerpen, nieuwe invalshoeken, trends, 
studie s, … voor redactie van Groencontact. Dit 
Redactie netwerk werkt alleen online. 
 
Leden van het redactienetwerk zijn: Martin 
Hermy (Emeritus professor Groenbeheer, Natuur-
beheer en Ecologie), Geert Bossaert (BVTL), 
Kathlee n De Clercq (PXL Diepenbeek), Lieven 
Dhollander (HoGent), Pieter Foré (HoGent), Yves 
Dehondt (VIVES Roeselare), Steven Meeus 
(ODISE E Sint-Niklaas), Geert Meysmans (Erasmus 
Hogeschool), Jan Moereels (Brasschaat), Dirk 
Vandromme (gepen. Zwevegem), Jos de Wael 
(Gepen. Directeur VVOG) en Chris Vermander 
(Gent).

In 2020 werd onze website volledig vernieuwd. 
Een frissere ‘look & feel’ zorgt voor meer gebrui-
kers. Tevens werd de site uitgerust met een 
handig e ‘zoekfunctie’. Gemiddeld waren er in 
2021 ongeveer 1500 unieke bezoekers per 
maand.  
 
Ook via de website wordt regelmatig informatie 
verspreid over openbaar groen. De leden van de 
VVOG hebben via de website toegang tot de 
leden pagina met extra info. 
 
Facebook 
Sedert april 2020 bestaat er ook een Facebook-
pagina van de VVOG. (www.facebook.com/ 
vereniging vooropenbaargroen). De bedoeling is 
een centrale plaats te creëren waar veel posts 
ivm openbaargroen komen. Hiermee willen we 
het draagvlak voor ‘openbaar groen’ vergroten 
en informatie rond ‘openbaar groen’ verspreiden. 
 
LinkedIn 
Ook starten wij met een LinkedIn-pagina. 
Gewoo n professionele aanwezigheid
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Groencontact 2021 (jaargang 47)  
 
2021/1 
• Verspreide bebouwing verduurzamen | Een 

set van maatregelen voor een lokale aanpak | 
Filiep Bouckenooghe i.s.m. Departement Om-
geving 

• Bloemekenspark in Gent wint Groenaannemer-
award | Paul Geerts [i.o. VLAM] 

• Zoemen en bloemen in Diksmuide | Groen- en 
milieudienst stellen zich voor | Rudi Geerardyn 
• Stadsbestuur Diksmuide 

• Stadsecologie in Vlaanderen | De stadsecoloog 
als verhalenverteller | Deel 2: Brugge, Gent 
en Leuven | Filiep Bouckenooghe 

• Ben jij bezig met efficiënt waterbeheer? | De 
8 opmerkelijkste bevindingen van de enquête 
| PDPO-project

2021/2 
• Bermmaaisel, de grondstof van de toekomst | 

Circulariteit in het groenbeheer - deel 1 | 
Nathali e Devriendt [Pro Natura]  

• De groenblauwe omschakeling begint aan de 
voordeur | De voortuinreconquista | Paul Geerts 
[i.o. VLAM]  

• Groenblauwe oplossingen | Voor ontharden en 
infiltreren in het kader van de Blue Deal | 
Peter Loyens [Krinkels] 

• Over het belang van groen ontmoeten | Inter-
view met Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs 

 
2021/3 
• Afvalpreventie, groen als grondstof of een 

groenasiel? | Circulariteit in het groenbeheer - 
deel 2 | Nathalie Devriendt [Pro Natura]  

• Herinrichting dorpskern Rijmenam | Structuur-
werken als aanzet voor groene metamorfose | 
Paul Geerts [i.o. VLAM]  

• Zonder drempels naar het park | Vademecum 
‘Toegankelijk publiek domein’ van onder het 
stof gehaald | Filiep Bouckenooghe [VVOG] 

• Acroniemen helpen onze bodem te analyseren 
| Deel 1 | Davy Ottevaere [Terracottem] 

 
2021/4 
• European Green Cities award 2021 | Dertien 

internationale topprojecten dingen mee | Rudi 
Geerardyn [VVOG]  

• Groene steden in de praktijk | Paul Geerts 
[i.o. VLAM]  

• Acroniemen helpen onze bodem te analyseren 
| Deel 2 | Davy Ottevaere [Terracottem]  

• Het Vlaamse tuinenlandschap: tot uw dienst! | 
Tuingereedschap voor een toekomstig tuinen-
beleid | Valerie Dewelheyns [ah-ha] Axel Ver-
achtert [Dep. Omgeving] Marjolein Claeys en 
Anton Christiaens [Voorland] 

• Inventarisatie- en beheersystemen voor 
groendiensten | De ruggengraat van een toe-
komstig groenbeleid

2021/5 
• Groendienst moet buiten de lijnen kleuren | 

Yin en yang verzoenen in een groenbeleid | 
Filiep Bouckenooghe  

• Bomen yin-yang | De waarde van bomen uit-
gebeeld met een symbool | Rudi Geerardyn  

• Co-housing met huismussen | Natuur integre-
ren in de bouw | Jonas Pieters  

• Crusade van natuurorganisaties rendeert | Yin-
yang-verhouding wordt stilaan hersteld met 
de vernatuurlijking van de publieke ruimte | 
Peter Vandyck
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6 | Onze producten 

 
Zakboekjes 
In 2021 werden 2 boekjes herwerkt en herdrukt 
• Kwaliteitskeuring bij levering van bomen 
• Beschermen van bomen 
 
• Het zakboekje Invasieve exoten is uitgeput en 

wordt voor lopig niet herwerkt en herdrukt 
 
Bomenwaardecalculator 5 
Het programma 'BoomwaardeCalculator' is de 
gemakkelijkste manier om de waarde van één 
of meerdere bomen te berekenen evenals de 
waardevermindering bij schadegevallen. Er is de 
mogelijkheid om te kiezen voor een volledige 
waarde- en/of schadeberekening van één of 
meerdere bomen.  Hierbij komen alle parameters 
van de Uniforme Methode aan bod, inclusief de 
nieuwe meerwaardefactor.  U hebt ook de 
mogelij kheid om op een overzichtelijke lijst alle 
reeds gebeurde waarde- en schadebepalingen te 
zien én ze te raadplegen. Er is de mogelijkheid 
om een reeds uitgevoerde waardebepaling van 
een boom opnieuw uit te voeren met andere 
para meters of om een BoomwaardePoster af te 
drukken om de bevolking op de waarde van een 
bepaalde boom te wijzen.

Bomenvisietool 
De Vereniging voor Openbaar Groen ontwikkelde 
in samenwerking met Centrum Duurzaam Groen 
en de provincie Limburg een online tool. 
De bomenvisietool is een instrument waarmee 
de steden en gemeenten op een eenvoudige 
manier zelf de aanzet kunnen geven tot het uit-
schrijven van een bomenvisietekst. Deze visie-
tekst dient als basis tot het opstellen van een 
bomenbeleidsplan. Volgens het principe van een 
menukaart kunnen er ambities worden geselec-
teerd. Het toepassen van de tool resulteert in 
een beknopt document dat naar beleidsmakers 
toe het overzicht geeft van de belangrijke keuzes 
rond hun toekomstig boombeleid. 
Voor diegene die het bomenbeleidsplan uitschrij-
ven, fungeert dit document als een kapstok voor 
de verdere uitwerking van een boombeleidsplan 
met concrete doelstellingen. Dit beleidsplan 
geeft zowel steun aan het beleid, als aan ont-
werpers en uitvoerders. 
 
Bibliotheek en documentatiedienst 
• Verzamelen van informatie bij onderzoeksin-

stellingen, universiteiten, vakliteratuur, … 
• Distilleren en doorgeven van informatie. 
 
Jaarlijks krijgen we heel veel nieuwe tijdschriften 
en boeken binnen i.v.m. groene thema’s. Boeken 
nemen we op in onze bibliotheek. Interessante 
artikels worden opgenomen in een databestand. 
Relevante nieuwe inzichten, reglementen en/of 
nieuwe data verspreiden we zoveel mogelijk via 
onze kanalen naar onze leden. Dit bespaart ook 
tijd voor de medewerkers van de groendiensten.

Webinar 
In 2021 organiseerden we verder webinars voor 
groenmedewerkers. Deze webinars staan steeds 
ook open voor niet-leden, om het aanbod van 
onze organisatie te leren kennen. 
• 19/05 Webinar i.s.m. PCS openbaar groen 

'Groene steden en gemeenten in natuurlijk 
evenwicht' 

• 10/06 Grensoverschrijdend Webinar i.s.m. 
Stadswerk/IPC (Nl) ‘Natuurlijk systeemden-
ken’ •  VVOG/PCS ‘Groen, vol van water’  

 
Werfposters 
Hebben er werken plaats met kwetsbare bomen? 
Gebruik de werfposters van de VVOG.  
 
Masterclass 
Nieuw in 2021 zijn de masterclasses. 
Een masterclass is een online toelichting in een 
bepaald expertise onderdeel van openbaar 
groen. De klemtoon ligt hierbij op innovatie, 
kennis overdracht en interactie. Een masterclass 
wordt opgebouwd rond een bepaald thema met 
een 3-tal toelichtingen na elkaar. Hiervoor wordt 
telkens ongeveer een half uur voorzien, 20’ toe-
lichting en 10’ vraagstelling. 
 
28 en 29/09 ‘Inventarisatie- en beheer -
systemen voor groendiensten' 
Gemeenten hebben de opdracht om het open-
baar groen te beheren, maar hoe wordt dit op 
een overzichtelijke manier bijgehouden en ge-
communiceerd? Veel steden en gemeenten wil-
len een groeninventaris opstarten en hieraan een 
beheer koppelen, maar zien door de bomen het 
bos niet meer. 
 
 
7 | Studiedagen 

 
Alle geplande studiedagen vielen ook in 2021 
weg wegens COVID-19. Dit werd in 2021 vooral 
vervangen door Webinars & Masterclass. 
Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van der-
gelijke studiedagen. Enerzijds zijn de gekozen 
onderwerpen interessant maar anderzijds ook 
het ontmoeten van collega’s. Wij hopen in najaar 
2022 deze draad terug te kunnen opnemen.
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8 | Netwerking 
 
In 2021 werd ons netwerk verder verdiept en 
verbreed. 
 
Onder netwerken verstaan we: 
• contacten leggen met alle shareholders van 

openbaar groen 
• opstellen en verwerken van enquêtes over 

actuele thema’s 
• zetelen in stuurgroepen en adviesraden waar 

de belangen van steden en gemeenten wor-
den behartigd 

• public relations met bedrijven uit de sector 
• contacten onderhouden met overheidsinstan-

ties 
• internationale vertegenwoordiging 
 
VVOG was in 2021 actief lid van: 
• Bacterievuur 
• Beleidstactieken tuinen en groene infrastruc-

tuur 
• Bosgids 
• De Bosalliantie 
• Duurzaam gebruik pesticiden 
• Ecocities 
• Garlock 
• GreenDeal Sportdomeinen 
• Klimaatbomenexpertengroep (Limburg)  
• label Natuurinclusief werken 
• Leiedal 
• Natuur en gezondheid 
• Nitropol 
• Onderzoek VIVES straatbomen bodem  
• Ontwikkeling van groene infrastructuur 
• SB 250 
• SBO project RESPONSe 
• Straatbomen 
• Studie biomassaprojecten  
• Tetra 
• Houtkanten(actie)plan 
• AWV vademecum  
• LOB-werking binnen OVAM-actieplan

PDPO-Project ‘Naar een efficiënt  
waterbeheer met groenzones’ 
Het Oost-Vlaamse PDPO-project ‘Naar een effi-
ciënt waterbeheer met groenzones’ ging zijn 2e 
jaar in. Onder druk van een veranderd klimaat 
worden gemeenten geconfronteerd met water-
schaarste en -overlast.  
Gemeenten hebben echter nood aan ondersteu-
ning bij het ontwerp, aanleg en beheer van 
groenzones om deze zo kwalitatief en multifunc-
tioneel mogelijk te maken. Dit project speelt 
hierop in door de huidige kennis en praktijkvoor-
beelden rond waterefficiënt ontwerpen en 
beschik bare technieken voor aanleg en beheer 
te bundelen. Tevens proberen we actief te im-
plementeren bij Oost-Vlaamse gemeenten en 
hun stakeholders in de keten van groenvoorzie-
ning (tuinarchitecten en -aannemers, siertelers).  
Er werden ook demonstratieve groenzones aan-
gelegd bij o.a. de gemeenten Aalter, Dender-
monde en Oudenaarde met verschillende 
technieken zoals het gebruik van afdekmateria-
len, bentoniet, bodem-verbeterende middelen 
met een hoog gehalte aan organische stof en 
waterpolymeren. Door het aanreiken van tools 
waarmee gemeenten hun inwoners kunnen 
sensibi liseren, werd ook aan draagvlakverbre-
ding gewerkt voor meer groen. 
 
Dit project is een samenwerking tussen het 
Proefcentrum voor Sierteelt, de Vereniging voor 
Openbaar Groen (VVOG), Velt en het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme. Daarnaast bieden ook 
het AVBS, Tuinhier, Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen en Regionaal Landschap Meetjesland 
inhoudelijk ondersteuning.

VVOG werkte in 2021 een inspiratiegids uit 
i.v.m. waterbeheer in groenzones ‘Groen, vol 
van water’  
In deze inspiratiegids vind je praktische tips en 
goede praktijkvoorbeelden voor efficiënt water-
beheer in groenzones. De voorbeelden zijn inge-
deeld volgens schaalniveau en projectgrootte, 
van bufferbekken tot plantsoen. Elk schaalniveau 
en project heeft zijn eigen aandachtspunten en 
mogelijkheden om water maximaal ter plaatse 
te houden, te gebruiken en groenzones te ver-
sterken. De praktijkvoorbeelden in deze gids 
werden geselecteerd op basis van multifunctio-
naliteit, integraal waterbeheer, originaliteit en 
vormgeving. 
 
Deze selectie is zeker niet limitatief. 
Deze inspiratiegids is bedoeld voor lokale bestu-
ren en ontwerpers en kadert in het PDPO-project 
'Naar een efficiënt waterbeheer in groenzones' 
van de provincie Oost-Vlaanderen. Betrokkenen 
zijn onder meer stedenbouwkundigen, groendes-
kundigen, water(bouw)deskundigen, landschaps-
architecten, bouwarchitecten en planologen. Op 
deze gids volgt een brochure met technische be-
schrijving en tips voor groenaanleg, -beheer en 
-onderhoud. 
 
Bartel-van-riet filmpjes ‘Watertips voor ieders 
tuin’ voor sociale media 
Klimaatverandering zorgt voor langdurige droog-
tes en intense regenbuien met watertekorten en 
overstromingen tot gevolg. Dat hebben we al in 
levende lijve ondervonden. Tegelijkertijd is er zo-
veel verharding waardoor regenwater niet in de 
bodem kan indringen. Ook de burger kan met 
zijn tuin bijdragen aan een betere waterhuishou-
ding. We hebben voor jullie een aanbod van wa-
tertips voor de private tuin. 
 
Deel watertips Bartel van Riet op sociale media. 
Hoe kun je regenwater vasthouden in de tuin?  
Regenwater opvangen in je tuin: van een regen-
ton tot een wadi. 
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9 | Vorming 
 
De VVOG organiseert reeds meer dan 30 jaar cur-
sussen en vormingsactiviteiten.  
 
Cursussen op maat 
Aangezien de vraag naar cursussen op maat van-
uit de diensten zo sterk is toegenomen dat ze 
het merendeel van de opleidingen begonnen uit 
te maken, wordt er sinds 2020 enkel nog maat-
werk geleverd. Voorbeelden hiervan zijn om -
vormingen en beheer op begraafplaatsen, de 
begeleidingssnoei van straatbomen, pesticiden-
vrij beheer van verhardingen en beplantingen, 
het onderhoudsarm beheer van heesters, … Aan 
de leidinggevende wordt advies verstrekt over 
zaken die worden vastgesteld tijdens de cursus 
zoals veiligheid, onderhoudsvriendelijkere 
metho des, materiaal, … Bepaalde cursussen 
lopen over een heel jaar waardoor er les kan 
gegev en worden over een bepaald item op het 
moment vlak voordat deze reguliere werken 
aanvangen. Bijvoorbeeld: les scheren van hagen 
vindt plaats rond eind mei, de scheerwerken 
worden uitgevoerd vanaf eind mei en juni.  
 
Voor bepaalde cursussen zijn er ingesproken 
Power Pointpresentaties uitgewerkt die de cursisten 
kunnen gebruiken als naslagwerk, maar ook als 
tools.  
 
Aanpak bepalen inhoud 
In overleg met de dienst(en) wordt nagegaan 
welke eisen en noden er zijn en hoe we daaraan 
tegemoet kunnen komen. De cursussen vinden 
plaats op locatie. De inhoud, de duur en het nive -
au wordt aangepast aan de specifieke behoeften 
en het kennisniveau van de deelnemers.  
 
Cursussen in 2021 
Er werden verschillende types van cursussen 
georganisee rd.  
Beringen, Geel, Heusden-Zolder, Mol en Zwijnd-
recht deden dit jaar beroep op de VVOG voor de 
opleidingen Begraafplaatsen beheren, aanleg-
technieken heesters, Begeleidingssnoei van 
straatbomen, aanleg en beheer van vaste plan-
ten en siergrassen.  
De cursus ‘Aanleg en beheer van vaste planten 
en siergrassen’ is opgestart in het najaar en af-
gelopen in het voorjaar van 2022.  
De cursus ‘Begeleidingssnoei van straatbomen’ 
is opgestart in de winterperiode (wintersnoei) 
en zal aflopen in juni 2022 (zomersnoei) 

10 | Mediakit 
 
Onze eigen communicatiekanalen 
Voor VVOG is een commerciële samenwerking 
met bedrijven en ondernemers van groot belang. 
Enerzijds voor de financiële gezondheid van de 
organisaties als voor de kennisdeling. 
 
In 2021 pasten we onze tarieven wat aan. 
Daarom zijn we actief met onze Mediakit naar 
bedrijven getrokken: 
• Advertenties in Groencontact 

Naast de traditionele advertenties zijn er nu 
ook Publireportages. Deze geven de mogelijk-
heid om zowel het bedrijfsverhaal of kennis-
overdracht te brengen 

• Sponsoring 
3 mogelijkheden Mega – Maxi – Minor  
Optioneel: Openbaargroen-awards-kit 

 
In 2021 is het voor het eerst ook  
de mogelijkheid om online te adverteren 
Sedert eind 2020 heeft de VVOG een totaal ver-
nieuwde website. Het geheel is een stuk frisser 
en overzichtelijker geworden. Dat moet onze 
bezoeker s helpen om sneller de voor hen nood-
zakelijk informatie te vinden. Maar ook uw firma 
of organisatie kan hiervan meeprofiteren. Wij 
voorzien namelijk maximaal 1 ‘Advertorial’ waar-
bij u uw bedrijf, een evenement of een product-
groep via een informatieve tekst kan bekend 
maken. Ook voorzien wij maximaal één publici-
taire ‘Banner’.  
 
Deze nieuwe aanpak resulteerde in een mooie 
stijging van de inkomsten voor 2021 
 
Volgende sponsors gingen in 2021 met VVOG in 
zee: 
Electric drive, Krinkels, Ecoflora, Koppert, Acterra, 
Best Select, Terra Nostra, Dolmans Landscaping, 
Limagrain/Advanta, CNH(i)-Alplant, Willaert 
Boomkwekerij. 

11 | Expertise bedrijven 
 
Bedrijven zien wij niet louter meer als sponsors 
voor onze Vereniging, maar meer en meer stel-
len zij ook hun expertise ter beschikking van lo-
kale groendiensten. Daarom ontwikkelden we 
verschillende nieuwe initiatieven hierrond 
• Publireportages in groencontact.  
• Masterclass rond een thema met input van 

expertise bedrijven 
• Plaatsbezoek met leden van het centrumste-

denoverleg in Brussel 
• Een artikelreeks ‘Acroniemen helpen onze 

bodem te analyseren’ 
• Advertorial op onze website 
 
We willen op deze weg verder gaan de komende 
jaren.  
 
Samenwerking met CG Concept Xtra 
(thematisch) 
De firma Rekad, VVOG en BFG sloegen de handen 
in elkaar voor het uitgeven van CG concept Xtra. 
CG Concept is een vakblad over groenaanleg, bui-
tenruimte en urbanisme. Xtra is daarbij een 
aparte bijlage met heel wat praktische informa-
tie voor de groensector. 
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Tot slot

Ik heb het genoegen om terug een slotwoord te mogen schrijven in ons jaarverslag 2021. Waarmee 
VVOG bezig was in 2021 kon je al uitvoerig lezen in de vorige pagina’s. Maar wat blijft er nu bij van 
2021? Welke hoofdgedachte zullen we blijven koppelen aan 2021? 
 
In mijn conclusie en verbeelding van 2021 met Covid-19 blijft steeds het beeld hangen van een onder -
gesneeuwd natuurlandschap. Een landschap met een goed pak sneeuw, waar hier en daar wat groen 
doorprikt. Misschien een landschap dat iedereen wel graag eens heeft, maar het mag niet te lang 
duren. 
 
Graag licht ik het even voor jullie toe. 
 
Je kent allemaal het gevoel van ’s morgens opstaan en plots zien dat alles is ondergesneeuwd. Lap, 
daar gaan alle afspraken en automatismen. Het is zoeken hoe je de kinderen op school krijgt, welke 
kleren je best draagt, hoe je je veilig en verantwoord verplaatst, ... Maar al bij al lukt het je aardig 
en het geeft ook een beetje het gevoel van een excuus voor verschillende zaken die wat minder 
lopen. Het is allemaal niet zo erg, er zijn nu eenmaal andere prioriteiten.  
Was 2021 ook niet een beetje zo? Safety first, ander prioriteiten! 
 
Maar sneeuw geeft ook wel een beetje gezelligheid. Het geluid buiten is anders, we doen dingen die 
we anders niet doen, we maken een sneeuwman of -vrouw, gooien met sneeuwballen, …  Ook 2021 
gaf een vernieuwde samenhorigheid. Met zijn allen tegen dezelfde vijand, we waren creatief, stay-
cation, … 
 
Bij sneeuw en ijs kennen we vooral het gevoel beperkt te zijn in wat we doen. Onze mobiliteit is be-
perkt, we moeten bijspringen bij ouderen, … Ook 2021 gaf het gevoel om vanalles te willen doen, 
maar niet te kunnen. Na 2020 en met de vaccinaties, dachten we ervan af te zijn. Maar corona bleef 
ons leven belemmeren. Het was alsof we bleven rijden met de remmen op. Zo hebben we ons in 
2021 ook gevoeld. Vol nieuwe plannen, voluit willen gaan maar beperkt worden. 
 
En ten slotte  
Een sneeuwlandschap is als een dekentje dat over het landschap valt. Het verbergt voor een groot 
stuk wat daaronder aan het gebeuren is. We hebben er het raden naar. Maar we weten allen dat 
daaronder de natuur verder leeft, zich organiseert, zich voorbereidt voor de komende lente. Want 
eens de sneeuw weg, eens de winter voorbij, ontluikt de natuur zich ontzettend snel. 
 
Laat ons hopen dat nu 2021 voorbij is en COVID-19 onder controle, we voluit als organisatie kunnen 
ontluiken. 
 
We gaan dan ook de komende periode op zoek naar een vernieuwd team, we timmeren aan een 
post-corona-werking met veel creatieve ideeën, met nieuwe middelen, en vooral ook met nieuwe 
uitdagingen, … 
 
Wat mij betreft mag het in 2022 eens blijven zomeren! 
 
Filiep Bouckenooghe 
Directeur

Het bleef maar winteren in 2021



Ken jij ons 
grondig?

Krinkels 
Trotse sponsor van de Vereniging Voor Openbaar Groen


