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alles weten over openbaar groen



Genk was in 2015
'onze' GROEN- EN BLOEMENSTAD

In de Europese wedstrijd 'Entente Florale' behaalde de stad een zilveren medaille.
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Beste leden van de VVOG

Ik heb het genoegen u als voorzitter van de Vereniging voor Openbaar Groen het 41e jaarverslag voor
te stellen. Samen met u wil ik terugblikken op een boeiend werkingsjaar.

2015 was voor de Vlaamse gemeenten een bijzonder jaar. Sinds 1 januari mogen geen bestrijdings-
middelen meer ingezet worden om het openbaar domein te onderhouden. Alhoewel onze vereniging
deze thematiek reeds meer dan 10 jaar op alle mogelijke manieren in de kijker heeft geplaatst, werd
dit jaar toch een tandje bijgestoken op vlak van communicatie. In samenwerking met de Vlaamse Mi-
lieumaatschappij werd vooral gefocust op het informeren van de gemeenten over goede voorbeel-
den.

Voor mij als voorzitter en schepen van de stad Genk was 2015 ook een bijzonder jaar. Eind 2014 werd
Genk door de VVOG gekozen tot 'Groen en Bloemenstad 2015'. Hierdoor werd onze stad door de VVOG
in de kijker gezet in Groencontact en konden we meedingen in de Europese wedstrijd Entente Flo-
rale.

In oktober konden heel wat gemeenten een kijkje komen nemen in onze mooie stad en kennismaken
met de vele 'groene' initiatieven die genomen worden.

Ik wil in dit verband de VVOG feliciteren met de professionele begeleiding die we mochten ervaren
in de aanloop naar onze deelname aan Entente Florale en tijdens de excursie in oktober.

Ook wil ik alle leden-gemeentebesturen bedanken voor hun steun en vertrouwen. Zonder die leden
zou VVOG niet bestaan. Dankzij de solidariteit van de aangesloten gemeenten zijn wij in staat om
maximaal op te komen voor een 'groener' Vlaanderen.

Tenslotte wil ik ook onze partners, onze sponsors en onze personeelsleden in Brugge expliciet bedan-
ken voor hun inbreng en inzet om van de VVOG een succes te maken.

Samen met u hoop ik dat 2016 én de jaren daarna voorspoedig zullen zijn voor de uitbouw van het
openbaar groen in uw stad of gemeente. Ik hoop dat de vele projecten en activiteiten die in dit jaar-
verslag aan bod komen een stimulans zijn om nieuwe plannen te smeden voor de toekomst.

Ali Çaglar
voorzitter VVOG
schepen te Genk

Woord vooraf

Colofon
Dit jaarverslag geeft een bondig overzicht van
de structuur en de organisatie van de Vereniging
voor Openbaar Groen vzw (VVOG). Het bevat te-
vens een beschrijving van de belangrijkste acti-
viteiten en vormen van dienstverlening in 2015.
Deze tekst werd op 16 juni 2016 door de Alge-
mene Ledenvergadering goedgekeurd.

Samenstelling
Emmanuel Ampe | Jos De Wael | Rudi Geerrdyn |
Doreen Leuntjens | Dirk Neirynck | Peter Vandyck

Concept en eindredactie
Jos De Wael

Vormgeving
Dirk Neirynck

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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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 ver-
enigingen, steden en gemeenten. In 2015 waren
159 gemeentebesturen als werkelijk lid aange-
sloten (zie alfabetische lijst). Dit betekent dat
ruim de helft van de Vlaamse gemeenten ver -
tegenwoordigd zijn in de VVOG.

Toegetreden leden

De toegetreden leden hebben geen stemrecht
tijdens de Algemene Vergadering. Zij kunnen
enkel met raadgevende stem de vergadering bij-
wonen. Zij kunnen door hun lidmaatschap wel in
beperkte mate gebruikmaken van de documen-
tatiedienst. 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 abonne-
ment op Groencontact. In 2015 telde de VVOG elf
toegetreden leden waarvan vijf natuurlijke per-
sonen en zes publiekrechtelijke rechtspersonen.

Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is samengesteld
uit alle werkelijke en toegetreden leden. Over-
eenkomstig de statuten (art. 15) komen de leden

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.

minstens eenmaal per jaar samen tijdens een
Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering van 2015 werd gehouden
op 18 juni in Harelbeke. Er waren 42 werkelijke
leden vertegenwoordigd (door 47 personen). Wij
ontvingen verontschuldigingen van 55 gemeente-
besturen.

Na voorlezing en goedkeuring van het financieel
verslag werd kwijting gegeven aan de bestuur-
ders. Vervolgens werd de contributie voor 2016
vastgesteld en werd het ontwerp-jaarverslag
2015 goedgekeurd. Op het einde van de verga-
dering rondde de secretaris het officieel gedeelte
af met een bondig verslag van de vergadering.

Aangesloten gemeenten in 2015

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 • Deinze • 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 • Kapellen • Kaprijke • Kasterlee • Knokke-
Heist • Koksijde • Kontich • Kortessem • Kortrijk • Kraainem • Kuurne • Laakdal • Laarne
Langemark-Poelkapelle • Leopoldsburg • Lichtervelde • Liedekerke • Lier • Lille • Lint • Lochristi
Londerzeel • Lo-Reninge • Lovendegem • Lubbeek • Machelen • Maldegem • Meerhout • Melle
Merelbeke • Meulebeke • Middelkerke • Mortsel • Nazareth • Nevele • Nieuwpoort • Nijlen
Olen Oostende • Oosterzele • Oostkamp • Oostrozebeke • Opglabbeek • Opwijk • Oud-Turnhout 
Ouden burg • Overijse • Overpelt • Poperinge •Puurs • Ranst • Ravels • Retie • Riemst • Rijkevorsel 
Roeselare • Rumst • Schilde • Sint-Gillis-Waas • Sint-Katelijne-Waver • Sint- Niklaas  • Staden
Steenokkerzeel • Stekene • Temse • Tervuren • Tielt  • Tongeren • Torhout • Turnhout • Veurne
Vilvoorde • Vosselaar • Waarschoot • Waasmunster • Waregem • Wellen • Wemmel • Wervik 
Westerlo • Wetteren • Wevelgem • Wielsbeke • Wijnegem • Willebroek • Wingene • Wommelgem
Wuustwezel • Zandhoven • Zaventem • Zedelgem • Zele • Zoersel • Zomergem • Zwevegem 
Zwijndrecht
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Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur kunnen poli-
tieke mandatarissen zijn of ambtenaren van een
werkelijk lid. De Raad van Bestuur kiest onder
zijn leden één voorzitter en één of meer onder-
voorzitters. De Raad van Bestuur vergadert in
principe driemaal per jaar (januari, mei, oktober).
Het secretariaat wordt waargenomen door ir. Jos
De Wael, secretaris.

Leden
De Algemene Vergadering van 18 juni 2015 aan-
vaardde het ontslag (om gezondheidsredenen)
van Dirk Peeters (Oud-Turnhout). Na een oproep
per brief ontvingen wij twee geldige kandidaturen:
Bart Hermans (Oud-Turnhout) en Geert Antonio
(Rumst). Na een schriftelijke stemming werd Bart
Hermans verkozen. Op 31 december 2015 telde
de Raad van Bestuur 21 leden.

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
Bruno Dhaenens, Deinze | Akdemir Duygu, Beringen
Bart Hermans, Oud-Turnhout | Luc Hermans, Turn-
hout | 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

Vergaderdata en –plaatsen
• 23 januari 2015 te Brugge
• 7 mei 2015 te Gent
• 8 oktober 2015 te Oud-Turnhout

Directiecomité

Het Directiecomité is belast met het dagelijks be-
stuur 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 waargeno-
men door ir. Jos De Wael, secretaris-diensthoofd.

Leden
Ali Çaglar | Yves De Bosscher | Patrick Huyghe |
Philip Pierins

Financieel Comité

Het Financieel Comité controleert jaarlijks de
rekeningen en de balans van de VVOG en rappor-
teert rechtstreeks aan de Algemene Vergadering.

Leden
• Inge Bossuyt, schepen te Harelbeke
• Guy De Coninck, raadslid te Blankenberge
• Vincent Laroy, schepen te Lovendegem

De heer Guy De Coninck stelde in 2015 zijn man-
daat ter beschikking. Op de Algemene Vergadering
van 18 juni 2015 werd de heer Pascal Buytaert,
schepen te Sint-Gillis-Waas, verkozen als opvolger.

Het Financieel Comité vergaderde op 22 april
2015 te Brugge in aanwezigheid van vertegen-
woordigers van het revisorenkantoor Baker Tilly
Belgium. De balans en de resultatenrekening van
het boekjaar 2014 werden besproken. Het Finan-
cieel Comité stelde voor om de gecontroleerde
rekeningen te laten goedkeuren door de Alge-
mene Ledenvergadering.

Technische Werkgroep

De Technische Werkgroep is samengesteld uit di-
recteurs/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 verga-
dering. De permanente Technische Werkgroep
vergadert in principe viermaal per jaar. Op 31 de-
cember 2015 bestond de Technische Werkgroep
uit 13 effectieve leden en 1 waarnemend lid.

Voorzitter
Dirk Vandromme, Zwevegem

Leden
Hans De Beule, Antwerpen | Marc Van Havere,
Beveren | Miguel Berteloot, Brugge | Tarcy Ver-
straeten, Dendermonde | Peter Fabry, Genk

Vera Bracke, Gent | Geert Vande Kerkhof, Hasselt
Ides Leys, Koksijde | Peter Tanghe, Kortrijk
Eli Devriendt, Oostende | Bernadette Pieters,
Sint-Niklaas | Inge Goos, Turnhout

Waarnemer Vlaamse Overheid
Alvarez Van Hove, Agentschap Wegen en Verkeer

Waarnemers VVOG-secretariaat
Emmanuel Ampe, Rudi Geerardyn, Peter Vandyck

Ereleden
• Willy Adriansens, ex Brugge
• Geert Lakiere, ex Kortrijk
• Gabriel Van Bortel, ex Beveren
• Adri Versteynen, ex AWV

Secretaris
ir. Jos De Wael

Vergaderdata en –plaatsen
• 6 maart 2015 te Antwerpen (211e editie)
• 1 juni 2015 te Destelbergen Proefcentrum voor

Sierteelt (212e editie)
• 3 september 2015 te Kortrijk (213e editie)
• 1 december 2015 te Dendermonde (214e edi-

tie)

Belangrijkste besproken onderwerpen
• Het gebruik van inheemse planten versus uit-

heemse
• Ondergrondse technieken voor bomen in de

stedelijke omgevingsgroen
• Beschermen van bomen op werven en tijdens

manifestaties
• Inventarisatie van openbaar groen
• Praktijkonderzoek inzake openbaar groen op

het PCS
• Machines en werktuigen voor pesticidenvrij be-

heer
• Waardebepaling van  bomen
• Zakboekje Snoei-Wijzer
• Stadslandbouw
• Pesticidentoets

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 re-
keningen en de Technische Werkgroep, die bestaat uit hoofden van groendiensten van de werkelijke leden, geeft sturing aan
de inhoudelijke activiteiten van de VVOG.
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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 2015 stelde de VVOG zes per-
soneelsleden tewerk (4,4 VTE).

Jos De Wael
Jos is secretaris van de VVOG en algemeen
diensthoofd van het secretariaat. Hij is land-
bouwkundig ingenieur (Universiteit Gent, 1978)
en werkzaam bij de VVOG sinds 1979. Hij was in
2015 fulltime tewerkgesteld. Jos is als hoofd- en
eindredacteur ook verantwoordelijk voor Groen-
contact en de andere publicaties van de VVOG.

Emmanuel Ampe
Emmanuel is landschapsarchitect (Anderlecht,
1989) en werkt sinds 2001 voor de VVOG. Em-
manuel werkte in 2015 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.

Rudi Geerardyn
Rudi is landschapsarchitect-stedenbouwkundige
(Anderlecht, 1980 – Gent, 1984). Hij is werkzaam
bij de VVOG sinds 1999. In 2015 werkte hij half-
tijds voor de VVOG en halftijds voor de stad Kort-
rijk. 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.

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.

Doreen Leuntjens
Doreen is verantwoordelijk voor de administratie.
Zij werkt voor de VVOG sinds 1990 en is hét aan-
spreekpunt op het secretariaat. Doreen is ook
verantwoordelijk voor de bibliotheek en de docu-
mentatiedienst. 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 vier dagen op vijf.

Dirk Neirynck
Dirk is verantwoordelijk voor de boekhouding,
het grafisch ontwerp van diverse VVOG-uitgaven,
het beheer van de computers, webtoepassingen
en het ontwikkelen van softwaretoepassingen.
Hij is in dienst gekomen bij de VVOG in 1987.
Dirk werkte in 2015 parttime (80%).

Peter Vandyck
Peter is landschapsarchitect (Anderlecht, 1994) en
onze vaste lesgever. Zo is hij ook nauw betrokken
bij de uitwerking van het VVOG-cursusprogramma.
Hij werkt vooral vanuit zijn thuisbasis in Hasselt
van waaruit hij 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%).

Stagiairs
Amelie Fockenier startte haar stage (Koninklijk
Instituut Spermalie te Brugge) op 1 september
2014. Tot 18 juni 2015 was zij iedere donderdag
aanwezig met uitzondering van de schoolvakan-
ties.

Vlnr, vbno: Peter Vandyck, Dirk Neirynck, Rudi Geerardyn, Jos De Wael, Emmanuel Ampe, Doreen Leuntjes
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Bibliotheek 
en documentatiedienst
Boeken
In 2015 werden 34 boektitels ingevoerd. Eind
2015 telde het boekenbestand 3159 uitgaven.

Tijdschriften
De bibliotheek van de VVOG beschikt over een
100-tal tijdschriften die door de leden kunnen
geraadpleegd worden. Interessante artikels wor-
den opgenomen in een databestand. Dit bestand
werd in 2015 uitgebreid met 1342 artikels (zie
tabel). Eind 2015 omvatte het artikelenbestand
niet minder dan 39827 fiches die door de leden
ook via de ledenpagina’s van de website van de
VVOG kunnen geraadpleegd worden. De gebrui-
kers 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 docu-
mentatie van ruim 1100 firma’s, architectenbu-
reau’s, boomkwekers, plantenkwekers,
aannemers, …

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 beeld-
materiaal 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.

Technisch advies 
en documentatieaanvragen

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 groen
maximaal moet beschermd worden.

Gerecenceerde
tijdschriften

Aqua (23)

Beton (16)

Blauwe Kamer (49)

Boomzorg (110)

Bosrevue (16)

Buitenkans (13)

CG Concept (73)

Deutscher Gartenbau (55)

Garden Style (50)

Groencontact (63)

Groengroeien (7)

Groenondernemer (27)

Lokaal (11)

Maandblad van de Vlaamse Imkersbond (7)

Mens en Natuur (4)

Milieu en Natuur (8)

Monumenten en Landschappen (10)

Natura Limburg (3)

Natuur en Milieu Info (2)

Neue Landschaft (89)

Oase (10)

Onze Streek (5)

Pro Baum (20)

Publieke Ruimte (47)

Revue de la Fédération Wallone Horticole (4)

Ruimte (47)

Seizoenen (2)

Sierteelt & Groenvoorziening (39)

Spoorzoeker (2)

Stadswerk (110)

Stadt und Grün (89)

Tuin en Landschap (239)

Tuin en Park Techniek (58)

Tuinaannemer (3)

Tuinhier (4)

Verrekijker (11)

Vitale Groene Stad (20)

Vzw Review (14)
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Aalter Waardebepaling van bomen

Aartselaar Welke bomen op centraal gemeenteplein

Alken Uitdunnen van boomgroepen in een park gelegen midden
van een sociale woonwijk. Omvormen begraafplaatsen. Een
nieuwe aanplanting beheren de eerste jaren

Beernem Verkeersgroen-buurtgroen

Beersel Omvormen van verhardingen, begraafplaatsen en werken
op verhardingen zonder pesticiden

Beringen Bomen en klimaatzone. Onkruidbeheer in bosplantsoen
met behulp van klavers. Maaien begraafplaatsen. Onder-
zoek eikenbomen op privédomein, verduidelijking Walter
Van Roy. Omvormen begraafplaatsen. Pesticidentoets

Berlaar Werking van de groendienst. Masterplan groenvisie open-
baar groen. Groenaanleg nieuwe verkaveling. Voorstel
bomen voor heraanplant in de Molenlei. Toelichting boom-
beheerplan. Voorstelling masterplan begraafplaats. Hoe
eenvoudige beplanting kiezen

Boechout Aannemers stellen onderhoudsplan op bij de (her-)aanleg
van een project op openbaar domein. Mineermot

Bonheiden Referentiedossiers oude kerkhoven die gerestaureerd zijn.
Omvorming van begraafplaats

Brecht Aangerichte schade door studiebureau bij ontwerpen van
een parking aan de stabiliteit en de conditie van eiken

Bree Herinrichting van ring rond Bree.  Bespreking plantvakken

Brugge Overlast ten gevolge van honingdauw. Platanenziekte

Buggenhout Visie met betrekking tot de beplanting en de bomen in
wijk in Buggenhout

De Pinte Toestand van bomen in Pont Zuid Zevergem

Dendermonde Tabel voor het berekenen van waardevermindering van
bomen bij beschadiging

Destelbergen Cijfers over de gemiddelde onderhoudskost per vierkante
meter voetpad met zandvoegen

Essen Waardebepaling van bomen. Overhangende takken van
openbaar domein op privé percelen. Toelichting onkruidbe-
heer zonder pesticiden.

Geel Onderhoud en verzorging van plantvakken met hoofd -
zakelijk Lonicera. Slechte toestand van boomhazelaars. In-
deling openbaar groen in categorieën. Advies m.b.t. enkele
monumentale bomen

Genk Parkbegraafplaats Genk-centrum

Grobbendonk Ziektebeeld, ziekteverschijnselen van Acer platanoïdes 'Co-
lumnare'. Ziektebeeld gemeenteboom

Hamont-Achel Aannemers die aan eikenprocessiebestrijding doen bij par-
ticulieren. Omvormingen van de laatste 5 jaar over lopen

Hasselt Boombeschermingszone in digitale versie

Herk-de-Stad Gebruik van bomen in een dorpsherwaardering

Hooglede Waardeberekening boom in de Lindewijk

Ieper Lijst met planten, grassen, heesters en bomen die zoutre-
sistent zijn. Document met standaardvoorwaarden m.b.t. de
aankoop van planten, van boom tot vaste plant

Ingelmunster Onderhoud sportvelden

Jabbeke Kleine zwammen op schors eik met een stamomtrek van
3,2 meter

Kapellen Wat als een burger toch chemische middelen gebruikt bij
onkruidbestrijding

Knokke-Heist Soortwaarde van Pinus Nigra

Kortrijk Bomen en brandweer

Kuurne Groenbeheer: definitie/omschrijving netheidstrook

Laakdal Eikenboom al dan niet rot van binnen. Klacht eikenbomen
gemeentepleintje Paanhuisstraat Klein-Vorst, Boomverzorgers

Lanaken Dagvaarding over standplaats van hoogstammige zomer eiken

Landen Aanleg en onderhoud begraafplaatsen

Langemark-Poelkapelle Verplanten van een koningslinde

Leopoldsburg Sproeien op openbaar domein

Lier Doelmonden op voetbalpleintjes aangelegd in kunstgras.
Lek bij zomereik

Lo-Reninge Grauwe abelen langs de Reningsesteenweg; Hoogstam-
mige bomen op begraafplaats Reninge

Maldegem Insnoeien Carpinus en grondverzet met Japanse Duizend-
knoop

Nazareth Kostprijs van onkruidbestrijdingstechnieken. Snoei in Park-
wijk te Eke-Nazareth. Sprekers inzake bijenvriendelijk-biodi-
vers groenbeheer. Klimophaag op gemene of niet-gemene
afsluiting. Snoeien van openbare bomen door particulier

Nijlen Zonnebrand bij beuken. Boomsoortkeuze

Opglabbeek Herinrichting van de begraafplaats. Documentatie om vormen
begraafplaatsen

Opwijk Beheersen/remmen van onkruidgroei

Overpelt Kapbeleid gemeente. Boomverzorging 

Puurs Wetenschappelijk werk aangaande de giftigheid van Es-
doorns  voor paarden

Roeselare Onkruidbestrijding/beeldbestek. Historische private tuinen

Sint-Gillis-Waas Vandalisme, vernietiging van bomen. Plantrecht. Keuze
laanbomen bekijken en evalueren

Sint-Katelijne-Waver Alternatieve onkruidbestrijding

Sint-Niklaas Nuttige informatie en tips om campagne te voeren omtrent
het nut van bossen en stadsbomen. Toelichten nieuwe me-
thodes en trends rond het aanplanten van bomen

Turnhout Boomkwaliteitskeuring in een project. Drie zomereiken ge-
kapt zonder kapvergunning. Preventie processierupsen

Veurne Beeldkwaliteitsniveau

Waregem Berekening van schade aan Acer campestre ‘Elsrijk’ door
aanrijding

Wervik Arrest hof van Cassatie 20 juni 1872

Westerlo Criteria vellen van bomen

Wevelgem Voorbeeldstellende begraafplaatsen

Wielsbeke Bomengroep in Wielsbeke. Grote olmen nabij kerkgebouw

Wijnegem Sedummatten begraafplaats

Wingene OCW-publicaties. Kale Jonker bestrijden in natuurgebieden.
Aankoop heetwatertoestel

Zedelgem Oude beuken en eiken in wijkstraten behouden of verwij-
deren?

Zomergem Groenbeleid- en groenbeheersplan met inventaris. Welke
straatbomen gebruiken? Beuk tegen oprit die wordt her-
aangelegd tot aan fietspad

Zonhoven Kerkhoven omvormen van kiezel naar gazon. Keuze planten
voor plantenbakken. Aantasting ligusterhaag. Knelpunten
groenonderhoud. Het toepassen van pesticiden door een
aannemer. Hoe hierop reageren? Bodembe dekker bestand
tegen zout. Hoe reageren op gebruik van sproeistoffen
door aannemer

Zwijndrecht Paden aangelegd met ecogravel en hoe evolueert dit? On-
derhoud van dergelijke paden

Overzicht adviezen en documentatieaanvragen in 2015



9

jaarverslag 2015 | vvog

Drie soorten cursussen
Het VVOG-cursusaanbod bestaat uit drie soorten
cursussen:
• basisopleidingen groenbeheer
• vervolmakingsopleidingen groenbeheer
• specialisatiecursussen.

De basisopleidingen zijn bedoeld voor groenar-
beiders die geen vooropleiding hebben of slechts
een beperkte ervaring in de groensector. De ver-
volmakingsopleidingen daarentegen zijn voor
ploegbazen en groenarbeiders met een voorop-
leiding in de groensector of met voldoende er-
varing. De specialisatiecursussen zijn vooral
bedoeld voor ploegbazen en ervaren groenarbei-
ders die zich wensen te verdiepen in een deel-
facet van het beheer van openbaar groen.

Cursussen op maat

Passend in de algemene filosofie van de VVOG-
cursussen streven wij ernaar om de basis- en ver-
volmakingscursussen zoveel mogelijk op maat
van de gemeenten te maken. Indien gewenst
kunnen onze lesgevers voor aanvang van de cursus
de specifieke 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 specifieke
behoeften en aan het kennisniveau van groen-
arbeiders van de gemeente.

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 2015 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 afloop van elke cursus een eenvormig attest van deelname af.

Cursusaanbod 2015
Basisopleidingen
• Module 1 l Algemene plantenkennis
• Module 2 l Techniek van aanleg
• Module 3 l Groenonderhoud

Vervolmakingsopleidingen
• Module 1 l Plantenkennis en beplantings -

vormen
• Module 2 l Bijzondere technieken van aanleg
• Module 3 l Groenbeheer
• Module 4 l Aanlegtechnieken en plantenkennis

Specialisatiecursussen
Straat- en parkbomen
• concept, sortiment, aanleg en beheer
• begeleidingssnoei en snoeiachterstand
• waardebepaling van bomen en wetgeving
• beheer van bomen in een verstedelijkte 

omgeving

Vaste planten en heesters
• concept, sortiment, aanleg en beheer

Machines
• veilig werken met motoraangedreven 

toestellen

Veiligheid
• veilig werken langs de weg
• veiligheid en hygiëne

Begraafplaatsen en lijkbezorging
• wegwijs in de wetgeving

Cursisten in 2015
In 2015 werden 4 verschillende types van cur-
sussen georganiseerd. Deze waren specifiek af-
gestemd op de gemeentelijke realiteit, waarbij
geprobeerd werd de gespecialiseerde vakkennis
te verdiepen en uit te breiden naar de nieuwe
ontwikkelingen binnen het vakgebied. In totaal
werd door de dienst Vorming opleiding en bij-
scholing gegeven aan 69 cursisten, verdeeld over
8 cursusreeksen. 

Basisopleidingen
Module 1 Plantenkennis(3 lesdagen)
• Genk | 1 lessenreeks | 6 cursisten 

Module 3 Groenonderhoud (3 lesdagen)
• Aarschot | 1 lessenreeks | 6 cursisten
• Beersel | 1 lessenreeks | 9 cursisten
• Nijlen | 1 lessenreeks | 10 cursisten
• Sint-Gillis-Waas | 1 lessenreeks | 7 cursisten
• Zonhoven | 1 lessenreeks | 15 cursisten

Vervolmakingsopleidingen
Module 3 Groenbeheer(3 lesdagen)
• Geel | 1 lessenreeks | 11 cursisten

Specialisatiecursus
Kustplanten (1 lesdag)
• Veurne | 1 lessenreeks | 5 cursisten 
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Juryleden
Voor de jurering konden we dit jaar rekenen op
de medewerking van volgende vakmensen:
• Jan Van Tieghem, tuinaannemer, AVBS
• Marie Mertens, coördinatrice BFG
• Yves Heirman, directeur BFG
• Didier Van Der Eeken, tuinaannemer, VTU
• Jan Vancayzeele, consulent AVBS
• Marie Arnauts, adjunct-productmanager 

sierteelt, VLAM
• Willy Adriansens, erelid Technische Werkgroep

VVOG
• Adelheid Vanhille, VMM
• Dan Slootmaekers, VMM
• Ingrid Baten, VMM
• Rafaël Huylebroeck, VMM
• Gabriël De Buysscher, erevoorzitter Technische

Werkgroep VVOG
• Jos De Wael, ir. diensthoofd, VVOG

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- en groenrealisaties deel te nemen aan de wedstrijd ‘Groene
Lente’. In 2015 was er een bijkomende oproep om in te schrijven met watervriendelijke groenprojecten en met bijenvriendelijke
realisaties. Voor het vierde jaar op rij werd de ‘Openbaargroen-award’ uitgereikt.  Met deze jaarlijkse wedstrijd wil de VVOG de
meest interessante projecten uit Vlaanderen in de kijker plaatsen en ze bij andere gemeentebesturen en vakmensen bekend-
maken. De wedstrijd ‘Groene Lente’ wordt georganiseerd in samenwerking met VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserij-
marketing), de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Zoals elk jaar ontvingen
alle gemeentebesturen in het voorjaar een folder waarin de verschillende wedstrijdthema’s en de -criteria werden opgenomen.

Coördinatie
De coördinatie en de praktische organisatie van
de Groene Lente 2015 was in handen van Rudi
Geerardyn. Hij was tevens secretaris van de ver-
schillende juryteams.

Finale

Op 16 december 2015 werden tijdens de Finale
in Genk de beste projecten van 2015 aan het pu-
bliek voorgesteld. Deze activiteit werd bij -
gewoond door 165 deelnemers. De aanwezigen
konden voor de wedstrijdthema’s ‘Groene ge-
meente’ en ‘Waterrobuust groen’ een publieks-
prijswinnaar aanduiden. Tijdens de Finale werden
de geldprijzen en de diploma’s uitgereikt. Alle
aanwezigen ontvingen op het einde van de zit-
ting  de samenvattende brochure waarin de beste
groenprojecten, watervriendelijke projecten en
bloemen- en bijenrealisaties in Vlaanderen
werden opgenomen. 

Wedstrijdresultaten
Voor de uitgebreide wedstrijdresultaten verwijzen
we naar de wedstrijdbrochure 2015 die ver-
scheen als bijlage bij Groencontact (2015/6).

Groene gemeente
Voor het wedstrijdthema ‘Groene Gemeente’
(groenprojecten) werden 35 projecten ingediend,
waarvan er 31 werden weerhouden. Deze werden
door de vakjury in zeven categorieën onderver-
deeld waarin telkens een rangorde werd opge-
maakt gaande van 1e tot 6e laureaat.

Eerste laureaten
• Antwerpen | Harmoniepark
• Torhout | Educatief groen Bibvolkstuin 
• Kortrijk | Landschapsgroen Speelbos 
• Kortrijk | Stadsgroen Marionetten
• Beernem | Omgevingsgroen Begraafpark Sint-

Amandus
• Gent | Buurtgroen Visserijparkje
• Destelbergen | Plantenperken Magerstraat -

Beernem: begraafplaats Sint-Amandus Roeselare: bebloeming
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Steenstraat
• Harelbeke | Verkeersgroen Boombakken Sta-

segemseweg

Publieksprijs
• Torhout | Bibvolkstuin

Openbaargroen-award
• Ekeren (A'pen) | Groot Hagelkruispark

Waterrobuust groen
Voor dit wedstrijdthema werden 10 projecten in-
gediend, waarvan er 2 niet werden weerhouden.
De vakjury bepaalde een indeling in finalisten,
laureaten en eervolle vermeldingen.

Finalisten
• Brugge | Park Ten Poele
• Eeklo | Ecovillage Sogeta
• Gent | Gentbrugse Meersen
• Vlaams-Brabant | Inkomzone Holsbeekse-

steenweg

Publieksprijs
• Brugge | Park Ten Poele

Bijenvriendelijkste gemeente
van Vlaanderen 
Aan dit wedstrijdthema deden 21 gemeente -
besturen mee. De gemeente Knokke-Heist werd
verkozen tot ‘Bijenvriendelijkste gemeente van
Vlaanderen’ en ontving een geldprijs. In de vier
andere Vlaamse provincies kregen Leuven, Bon-
heiden, Genk en Eeklo het getuigschrift van ‘Bij-
envriendelijke gemeente’. 

Gemeente in bloei
Aan het wedstrijdonderdeel ‘Gemeente in bloei’
(bloemenprojecten) hebben in 2015 45 gemeen-
tebesturen deelgenomen. De best bebloemde
gemeenten ontvingen een aankondigingsbord
met een aantal bloemensymbolen in verhouding
tot de kwaliteit van de bebloeming. 9 gemeen-
ten ontvingen 1 bloemensymbool, 19 gemeen-
ten ontvingen 2 bloemensymbolen en 17
gemeenten kregen 3 bloemensymbolen.

Best bebloemde gemeenten van Vlaanderen
(drie bloemensymbolen)
Avelgem, Beveren, Brugge, De Panne, Diks-
muide, Duffel, Genk, Hooglede, Izegem, Koks-
ijde, Leuven, Lochristi, Meulebeke, Roeselare,
Tielt, Veurne en Zwevegem.

GENK

Groen- en Bloemenstad
2015

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
en is tweemaal gastheer voor een VVOG-ac-
tiviteit: een studiebezoek in oktober en de
Finale van de Groene Lente in december.
Deze eer viel in 2015 te beurt aan de stad
Genk. Het hele jaar door werd de stad in de
kijker geplaatst, o.a. in Groencontact.

Entente Florale
In de aanloop naar de deelname van Genk
aan Entente Florale zorgde VVOG voor een
intense begeleiding. In totaal werden zes
werkvergaderingen georganiseerd. Genk
kreeg bezoek van de internationale jury op
11 juli 2015. Tijdens de plechtige prijsuit-
reiking van Entente Florale op 18 september
2015 in Groot-Brittannië kreeg Genk de zil-
veren medaille.

Studiebezoek
In de voetsporen van de jury van Entente
Florale konden 50 Vlaamse groenverant-
woordelijken op 6 oktober 2015 uitvoerig
kennismaken met Genk. Niet alleen de tal-
rijke groen- en bloemenrealisaties, maar
ook de toekomstige leefmilieuprojecten
voor Genk kwamen uitgebreid aan bod.

Knokke: Bijenvriendelijkste gemeente

Antwerpen: Harmoniepark
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Studiedagen en workshops

2 juni 2015 te Beringen | 9 juni 2015 te Zweve-
gem
Studiedagen over het kwaliteitsvol beheer zonder
pesticiden. Hierbij werd dieper ingegaan op het
gebruik van beeldkwaliteitsnviveaus om beplan-
tingen en verhardingen pesticidenvrij te beheren.
Deze studiedagen werden georganiseerd in
samen werking met de stad Beringen, de ge-
meente Zwevegem en de Vlaamse Milieumaat-
schappij. We konden tevens rekenen op de
samenwerking met volgende bedrijven: CROW,
ECO-consult, Gemeente Blaadel, IMOG en Krinkels
In Beringen waren 67 deelnemers en in Zweve-
gem op 77 deelnemers.

13 november 2015 te Eeklo en Roeselare
Op 13 november 2015 organiseerde de VVOG op
vraag van Waterschap Scheldestromen Zeeland
(Nederland) een vakexcursie voor wethouders en
beheerders van groen rond het thema 'pestici-
denvrij beheer'. Tijdens het bezoek aan Eeklo en
Roeselare kwam naar voren dat op het vlak van
pesticidenreductie Vlaamse steden en gemeenten
veel verder staan dan de meeste Nederlandse
collega's. Er waren 23 Nederlanders aanwezig.

4 december 2015 te Nevele
Workshop rond het plantrecht van bomen.Tijdens
de workshop werd eveneens dieper ingegaan op
de opmaak van een bomenplan en een groen -
inventarsiatie. Gezien plantrecht van bomen een
eerder relatief streekgebonden gegeven is werden
enkel de gemeenten uitgenodigd uit de regio
van Nevele.  Negentien deelnemers woonden
deze workshop bij.

9 december 2015
Workshop op Agribex (Brussel) naar aanleiding
van de publicatie van het zakboekje 'Snoei -
Wijzer'. Voordracht door Peter Vandyck.

Studiecentrum

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 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 univer-
siteiten, hogescholen, administraties en onderzoeksinstanties (zie tabel) en is ook nauw betrokken bij diverse studiewerkgroepen.

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 boomkwekerij-
sector met het oog op de aanpassing de een-
heidsprijs en de soortwaarde van de Uniforme
Methode voor Waardebepaling van Bomen.

Stuurgroepen en adviesraden

De Vereniging voor Openbaar Groen was in 2015
betrokken bij diverse stuurgroepen en advies -
raden van de Vlaamse overheid of andere instel-
lingen. 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 vertegenwoor-
digd in de werkgroep: fruittelers, natuurbescher-
mers, groendiensten. [Jos De Wael]

Beroepskwalificaties
Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en
Vorming schrijft in nauwe samenwerking met de
sectorverantwoordelijken een beroepsprofiel uit
waaraan boomverzorgers moeten voldoen om deze
vaktermen te mogen dragen. [Emmanuel Ampe]

Bossencompensatiefonds
Jos De Wael zetelde in de jury die de bebossings-
projecten beoordeelt welke door de gemeenten
ingediend worden voor subsidiëring uit het Bos-
sencompensatiefonds. De jurywerkzaamheden
gingen door in Brussel in de kantoren van het
Agentschap voor Natuur en Bos in Brussel. [Jos
De Wael]

DIMA
Het onderzoeksproject (Digestaat op Maat) door
VLACO wil onderzoeken welke afzetmogelijk -
heden er zijn voor allerlei digestaatproducten

(vergistingsproducten). De sector openbaar groen
is een van de mogelijke afzetsectoren. [Jos De
Wael]

Duurzaamheidscriteria groenaankopen
De Vlaamse overheid heeft de ambitie om in
2020 voor honderd procent duurzame aankopen
te realiseren. Voor het groene luik werden enkele
criteria beschreven. [Emmanuel Ampe]

GGINO
Get Gegevensmodel voor Gemeentelijke Inven-
taris is een inventarismodel dat in ontwikkeling
door de stad Aalst. [Emmanuel Ampe]

HPG-projecten
Jos De Wael zetelde in de jury die de projecten
beoordeelt welke in aanmerking komen voor een
HPG-subsidies. De jurywerkzaamheden gingen
door in Brussel in de kantoren van het Agent-
schap voor Natuur en Bos in Brussel. [Jos De Wael]

IWT-project Waarschuwingen
Deze werkgroep begeleidt een IWT-studie in ver-
band met het stimuleren van het gebruik van
waarschuwingsberichten als leidraad voor het
beheersen van ziekten en plagen in de boom-
kwekerij, de tuin- en groenaanleg en het open-
baar groen. [Jos De Wael]

In het groenlandschap geïntegreerde 
duurzaamheid
Leaderproject op initiatief van het PCS in de regio
Gent-Eeklo. Vakoverschrijdend project: siertelers,
groendiensten, groenaannemers. [Jos De Wael]

Kenniscentrum Tuin+
Kenniscentrum rond kleinschalig groen (Erasmus
Hogeschool) [Jos De Wael]

Reductieprogramma Pesticiden en Biociden
(PRPB)
Studie van het Ministerie van sociale zaken,
volksgezondheid en leefmilieu aangaande de
reductie van bestrijdingsmiddelen en het af -
stellen van de Belgische wetgeving op deze van
Europa aangaande de erkenning van gebruikers
en verkopers van bestrijdingsmiddelen. [Emmanuel
Ampe]
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Technisch Comité Groen
Werkgroep binnen het Proefcentrum voor Sier-
teelt (PCS, Destelbergen) die adviseert omtrent
het praktijkonderzoek op het PCS. [Jos De Wael]

Trees from Traffic
Onderzoek van NV Krinkels en Bos+ naar de ren-
dabiliteit van houtoogsten langsheen openbare
wegen. [Emmanuel Ampe]

Vademecum heesters
ANB-stuurgroep die de inhoudelijke voorbe -
reiding van het vademecum over het gebruik van
heesters in het openbaar groen begeleidt. 
[Emmanuel Ampe]

VMM
• Stakeholdersgroep rond pesticidenreductie op

sportvelden [Jos De Wael].
• Klankbordgroep herziening van publicatie

'Pesticidentoets' [Emmanuel Ampe].

LNE
Stakeholdersgroep rond invasieve exoten 
[Emmanuel Ampe]

VVOG-publicaties

Poster Beschermen van Bomen op werven
Aansluitend op de publicatie 'Beschermen van
bomen op werven en nabij manifestaties' van
eind 2014 werden drie posters ontwikkeld. De
werfposter is een visuele weergave van verbods-
en gebodsbepalingen die gelden op een werf.

Waarschuwingsbord Bomen
Het waarschuwingsbord is een sensibilisatiepos-
ter om de bevolking attent te maken dat er
bomen worden beschermd binnen een bepaalde
afgebakende zone. Het boomwaardebord geeft
de mogelijkheid om de waarde van de bomen
expliciet te vermelden.

Examenjury’s

Leden-gemeenten doen vaak beroep op de VVOG
om te zetelen in een examenjury voor de aan-
werving van personeel in de groendienst. In
2015 zetelde Emmanuel Ampe in een jury te
Vilvoorde, Sint-Niklaas en Oostkamp. Rudi Geer-
ardyn zetelde in Hooglede in een examenjury.

Samenwerking 
met de overheid

De Vereniging voor Openbaar Groen heeft regel-
matig contact met de Vlaamse overheid. Hierna
worden de belangrijkste contacten opgesomd.

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

Administraties
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
De VVOG onderhoudt regelmatig contacten met
het ANB. Op vlak van communicatie is er een
samenwerkingsovereenkomst in het kader van
Groencontact. De VVOG ondersteunde in 2015
actief de ANB-campagne ‘Natuur in je Buurt’.
Contactpersonen: Marie-Laure Van Wanseele,
Liesbet De Keersmaecker, Veerle Heyens

Departement Leefmilieu, Natuur & Energie (LNE)
In 2015 werd voor het eerst samengewerkt met
LNE in het kader van de Week van de Bij. Jos De
Wael gaf op 31 mei in Geraardsbergen een lezing
bij de lancering van de Week van de Bij. Binnen
de actie Groene Lente werd voor het eerst de
titel 'Bijenvriendelijkste gemeente' uitgereikt
(zie Groene Lente).
Contactpersoon: Bart Vandepoele

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
De VVOG onderhoudt sinds enkele jaren nauwe
contacten met de VMM. In 2015 werd een samen-
werkingsprotocol afgesloten voor de periode
2015-2016 met het oog op het informeren van
de gemeenten over goede praktijken inzake pes-
ticidenvrij beheer.
Contactpersonen: Adelheid Vanhille, Dan Sloot-
maekers

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserij -
marketing (VLAM)
Reeds jaren bestaan intensieve contacten met
VLAM in het kader van de wedstrijd Groene
Lente. De VVOG ondersteunde in 2015 actief de
VLAM-campagne ‘Beter Buurtgroen’.
Contactpersonen: Eric De Vos, Lieve Van Kerck-
voorde en Marie Arnauts

Activiteiten van derden
Een of meer personeelsleden namen in 2015
deel aan studiedagen en activiteiten die georga-
niseerd werden door derden. Hierna volgt een
opsomming met vermelding van de mede -
werker(s) die deelnam(en).

• 16 januari 2015 | Jaarvergadering van BFG in
Brussel (Jos De Wael)

• 30 januari 2015 | Klankbordgroep Hogeschool
Odysee in Sint-Niklaas (Jos De Wael)

• 3 februari 2015 | Nationale Sportveldendag in
Lokeren (Jos De Wael)

• 4-5 februari 2015 | Dag van de openbare
ruimte in Brussel (Emmanuel Ampe gaf een
uiteenzetting over het beschermen van
bomen op werven en bij manifestaties)

• 10 februari 2015 | Studiedag Bedrijven en be-
drijfsgroen (LNE) (Emmanuel Ampe)

• 17 februari 2015 | Groeninnovatieforum in
Kortrijk (Jos De Wael, Emmanuel Ampe gaf
een lezing, Rudi Geerardyn)

• 3 maart 2015 | Congres Publieke Ruimte in
Mechelen (Jos De Wael, Emmanuel Ampe)

• 1 april 2015 | studiedag ie-net over blootstel-
ling aan gewasbeschermingsmiddelen in
Melle (Jos De Wael gaf een lezing)

• 7 mei 2015 | Energie- en Klimaatdag van de
VVSG (Emmanuel Ampe)

• 31 mei 2015 | Opening van de Week van de Bij
in Geraardsbergen (Jos De Wael gaf een lezing)

• 19 juni 2015 | Open Data Dag georganiseerd
door Informatie Vlaanderen (Emmanuel Ampe)

• 19 juni 2015 | Eindwerkverdediging Groen -
management Odisee Hogeschool (Jos De Wael
was lid van de jury)

• 1 september 2015 | Studiedag Chemievrije
onkruidbestrijding in Wageningen (Nl) 
(Emmanuel Ampe)

• 9 september 2015 | Werkbezoek Boomkwekerij
Ebben (Nl) (Jos De Wael)

• 10 september 2015 | Opening Koket Koksijde
(Jos De Wael)

• 14 september 2015 | Studiedag Heesters in
Beveren door ANB/Inverde (Emmanuel Ampe)

• 1 oktober 2015 | TechniGroen.info in Brussel
(Jos De Wael gaf een lezing)

• 13 oktober 2015 | Proclamatie Groenmanage-
ment HoGent (Jos De Wael overhandigde een
prijs namens de VVOG)

• 23 oktober 2015 | cursus beheer veteraanbo-
men door Inverde (Emmanuel Ampe)

• 17 november 2015 | Werkvergadering DIMA in
Ieper (Jos De Wael)

• 9 december 2015 | Agribex in Brussel (Jos De
Wael, Emmanuel Ampe, Peter Vandyck)



14

vvog | jaarverslag 2015

Internationaal
De Verenging voor Openbaar Groen is lid van
twee internationale organisaties. 

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

Belangrijkste Belgische en buitenlandse contacten (2015)

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) | Argus,

Milieupunt van KBC en CERA | Association pour les Espaces Verts Communaux (APEC) | Belgische Federatie voor Groenvoorzieners (BFG) | Belgische

Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten vzw (BVTL) | Bomen Beter Beheren vzw (BBB) | BosPlus, Gontrode | Brusselse Vereniging van Plant-

soenbeheerders vzw (BVPB-ABGP) | Centrum voor Duurzaam Groen (CDG), Genk | Departement Leefmilieu, Natuur en Milieu (LNE) | Entente Florale

Europe (EU) | Fedagrim, Brussel | Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) | Gemeente Bladel (NL) | GroenGroeien

Hogeschool Gent-Biowetenschappen | Hogeschool Gent-Landschaps- en tuinarchitectuur | Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO)

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) | Instituut voor Sportbeheer (ISB) | Inverde, Brussel | KaHo-Sint-Lieven, Sint-Niklaas (nu Odysee)

Koning Boudewijnstichting (KBS), Brussel | KMLP – Gentse Floraliën, Gent | Kubiekeruimte vzw (ruimte3) | KU Leuven, afdeling Bos, Natuur en Land-

schap, prof. Hermy (Leuven) | Leefmilieu Brussel (Brussels Gewest) | Onderzoekscentrum voor de Wegenbouw (OCW) | PCLT, Roeselare | Proefcentrum

voor de Sierteelt (PCS), Destelbergen | PXL Hogeschool, Hasselt-Diepenbeek | Scientia Terrae Research Institute, Sint-Katelijne-Waver | Stadswerk

(Nederland) | Steunpunt Straten  nu Infopunt Publieke Ruimte (Antwerpen) | 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 | 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

sinds 2009 namens België lid van de Raad van
Bestuur van AEFP. In 2015 was hij ondervoorzit-
ter. Rudi Geerardyn was in 2015 voorzitter van
de internationale jury.
Website | www.entente-florale.eu

World Urban Parks (WUP)
WUP is een wereldwijde vakorganisatie van pro-
fessionals en vakorganisaties op vlak van open-
bare groenvoorziening en openluchtrecreatie.
WUP is ontstaan uit het voormalige IFPRA. De
VVOG is aangesloten als Full Member in de cate-
gorie professional association.
Website | www.worldurbanparks.org

Op 31 mei 2015 gaf Jos De Wael in de Helix (Geraardsbergen) een lezing over de rol van gemeenten naar een bijenvriendelijk klimaat toe.
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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
2015 was Groencontact aan zijn 41e jaargang
toe. Er verschenen zes nummers telkens op het
einde van de pare maanden (februari, april,
juni, augustus, oktober en december).

Redactie
De redactie wordt geleid door ir. Jos De Wael
(hoofdredacteur) en kon in 2015 rekenen op de
medewerking van volgende redacteurs: Emma-
nuel Ampe, Kathleen De Clercq, Rudi Geerardyn,
Dirk Vandromme en Peter Vandyck.

Columnist
Karel Moentjens werkte in 2015 mee als colum-
nist.

Redactie-adviesraad
De redactie van Groencontact wordt inhoudelijk
bijgestaan door een adviesraad die wordt voor-
gezeten door prof. Martin Hermy (KULeuven).
Andere leden van de redactieraad zijn: Luc De
Bruyne (Veurne), Kathleen De Clercq (PXL), Lie-
ven Dhollander (HoGent), Pieter Foré (HoGent),
Isabelle Joos (VIVES), Luc Lampaert (BVTL), Geert
Meysmans (Erasmus Hogeschool), Jan Moereels
(Brasschaat), Dirk Vandromme (Zwevegem),
Marie-Laure Vanwanseele (ANB), Marc Vereecke
(Sleidinge) en Chris Vermander (Gent).

Speciale bijlagen
In de loop van 2015 verschenen volgende bijlagen: 
• wedstrijdbrochure Groene Lente (aprilnummer)
• brochure met de beste groenprojecten van de

‘Groene Lente 2015’ (decembernummer)

Inhoud
Meer details betreffende de inhoud van de 14de
jaargang vindt u op de pagina’s 16 en 17.

Groencontact, GroenMail, Website

De VVOG geeft sinds 1975 een publicatie uit onder de naam Groencontact. In 1978 werd Groencontact een volwaardig twee-
maandelijks 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.

Elektronische nieuwsbrief

GroenMail
In 2015 werden 26 edities van de elektronische
Nieuwsbrief ‘GroenMail’ verstuurd. Eind 2015
telde het mailbestand ongeveer 2180 leden.

2015/1 Nieuwjaarswensen 2015, vacature 
en Groeninnovatieforum

2015/2 Groeninnovatieforum 2015
2015/3 Groencontact 2015/1
2015/4 Vacatures Wingene en Bonheiden
2015/5 Vacature Lint
2015/6 Genk op televisie!
2015/7 Vacatures stad Antwerpen 
2015/8 Groencontact 2015/2
2015/9 Vacature Edegem 
2015/10 Studiedag Kwaliteitsvol beheer 

zonder pesticiden
2015/11 Rappèl inschrijvingen VVOG-Studiedag
2015/12 Groencontact 2015/3
2015/13 Studiedag Heesters
2015/14 Vacature stad Oostende
2015/15 Groencontact 2015/4
2015/16 Studiebezoek Genk
2015/17 VVOG is lid van World Urban Parks
2015/18 Vacature stad Turnhout
2015/19 Bloemenfestijn in Koksijde
2015/20 Vacature gemeente Hamont-Achel
2015/21 Vacature gemeente Overijse
2015/22 Genk behaalt zilver in Entente Florale
2015/23 Twee interessante evenementen!
2015/24 Groencontact 2015/5
2015/25 Finale Groene Lente 2015
2015/26 Groencontact 2015/6

Groenmail +
In 2015 was het tweede jaar dat deze nieuws-
brief is verstuurd. Deze nieuwsbrief wordt enkel
naar groenambtenaren verstuurd. In 2015 werden
5 edities van de Nieuwsbrief verstuurd. 

2015/1 Schors Aesculus Hippocastanum gezocht
2015/2 Nog niet ingeschreven voor de 

Groene Lente 2015?
2015/3 Ernstige buxusmot-plaag
2015/4 VVOG biedt forum voor stadslandbouw
2015/5 Masterclass ‘Wijzer snoeien in 

openbaar groen’

Website - www.vvog.info

De website blijft een belangrijk communicatie-
kanaal zowel naar de buitenwereld toe als naar
de leden. Gemiddeld waren er in 2015 ongeveer
2060 unieke bezoekers per maand, waarvan de
overgrote meerderheid afkomstig is uit België.
De meeste bezoeken vinden plaats tijdens de
kantooruren. Dit is een stijging van ongeveer
15% ten opzichte van 2014. De thuispagina en
de agenda worden wekelijks geüpdate en aan-
gevuld met actuele informatie. 

Thuispagina
Via de thuispagina kunnen de bezoekers makke-
lijk 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 basis-
info in verband met de Waardebepaling van
bomen en het Vormingsaanbod. Op de thuispa-
gina staan ook de links naar onze partners en
sponsors.

Ledenpagina’s
De ledenpagina’s van de VVOG-website werden
in 2015  grondig herwerkt.  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 info-
theek.  Het is de bedoeling dat deze service
stelselmatig verder uitgroeit tot een belangrijke
bron van informatie die quasi dagelijks wordt
geüpdatet.  Het downloadbaar maken van alle
artikels uit alle jaargangen van het tijdschrift
Groencontact wordt in 2016 voltooid.
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ANB-kort
2015/3 Rozendagen Coloma | bossencompen-

satiefonds | Studiedag heesters
2015/4 Actie klaproosvelden | Groensafari

Duitsland | Nieuwe oproep ‘Natuur in
je Buurt’ | Invasieve exoten | Houtige
Biomassa | Europees kettingzaagcertifi-
caat | Cursus natuurmanagement

bedrijfsnieuws
2015/1 ECOstyle | Marcel Van Dyck | Techni-

Green | WALFiLii | DCM
2015/2 ECOstyle | Advanta | DCM | Marcel Van

Dyck | Vandaele
2015/3 BEST-select | Matexpo | Europlay | Van-

daele Konstruktie
2015/4 Thomas | ECOstyle

beter buurtgroen
2015/1 Park Nieuwland Zwijndrecht | Winnaar

Beter Buurtgroen Award 14 | Paul Geerts

begraafplaatsen
2015/5 Natuurlijk begraven | Toenemende 

belangstelling voor nieuwe manier van
teraardebestelling | Jos De Wael

biodiversiteit
2015/1 Functionele biodiversiteit | Mogelijkheden

voor openbaar groen | Joachim Moens

bijen
2015/2 Bijenvriendelijk groenbeheer | Om bij-

ensterfte een halt toe te roepen is
meer actie nodig | Bart Vandepoele

2015/3 Jaarrond bijen | Bijen ambassadeurs
van duurzaam groenbeleid (1)

2015/5 Overlevingsplaatsen voor bijen | Bijen
ambassadeurs van duurzaam groen -
beleid (2)

boeken
2015/3 Van den Berk over bomen | Veldgids

exoten | Duurzame landschapsarchitec-
tuur | Stappenplan straatbomen

2015/4 Grasveldinsecten | 101 rozen zonder
zorgen | Bomenboek Udenhout

2015/6 Omvorming van begraafplaatsen | Yves
Dehondt

bomen
2015/2 Bomen in Sint-Martens-Latem | Onder-

houdstoestand en boomveiligheid | 
Isabelle Joos

2015/2 Boombeschermingszone | VVOG lan-
ceert nieuw waarschuwingsbord

bossen
2015/4 Parkbos Gent | Een groenpool in ont-

wikkeling | Iris Lauwaert

buitenland
2015/4 BUGA 2015 | 5 locaties langs de Havel-

rivier vormen 1 geheel | Fernand Micholt

column
2015/1 Holistische aanpak om natuur te red-

den | Karel Moentjens
2015/2 Meer openbaar groen door burgerparti-

cipatie | Karel Moentjens
2015/3 Architecten vs. tuiniers | Karel Moentjens
2015/4 Nestbevuilers | Karel Moentjens
2015/5 Plants(wo)men | Karel Moentjens
2015/6 Bomen op de rand | Karel Moentjens

groenbeheer
2015/5 Gazonpaddestoelen | Ze verschijnen als

beloning voor minder werk | Roosmarijn
Steemans

2015/5 Duurzaam groenbeheer | Vlaanderen
doet stap naar meer duurzaamheid | LNE

groen- en bloemenstad 2015 | Genk
2015/1 Gis in Genk | Ervaringen bij de dienst

groenbeheer | Peter Fabry
2015/2 Van bijenplan tot bijenstad | bijen en

biodiversiteit zijn hot in Genk | Rik Brys
2015/3 Groen verbindt mensen | Over partici-

patie en groen in Genk | Luc Dirkx
2015/4 Visiting Genk | Jury Entente Florale be-

oordeelt groenste centrumstad van
Vlaanderen | Dirk Vandromme

2015/5 Zilveren Award voor Genk | Entente
Florale 2015 | Dirk Vandromme

groen kort
2015/3 Digestaat op maat | Infopunt Publieke

Ruimte
2015/4 Publieke Ruimte | Rozenkeuring Kortrijk

| Hoogstraten in Groenten & Bloemen |
Hangen of chillen | TechniGreen | FSB-
beurs Keulen

2015/5 Vernieuwde Floraliën | Communities in
Bloom | Groenambtenaren gezocht

2015/5 Stadslandbouw | Kastanje in Overpelt |
Eduard Leys overleden

2015/6 Digestaat op maat | Christophe Boogaerts

heesters
2015/5 Heesters in historisch perspectief | Van

medicinale naar ruimtelijke benadering
| Dirk Vandromme

inventarisatie
2015/4 Open Data Dag Vlaanderen | Wanneer

Groene Open Data in Vlaanderen? |
Emmanuel Ampe

internet
2015/5 Nieuwe ANB-website | Mensen warm

maken voor de natuur

Groencontact 2015 (jaargang 41)
Inhoud per rubriek
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klimaat
2015/6 Uit het goede hout gesneden | Sint-

Niklaas zet het belang van bomen fors
in de kijker | Jos De Wael

landschapsarchitectuur en stedenbouw
2015/3 Landschapsarchitectuur en stedenbouw

samen opgetild | Jaarboek Blauwe
Kamer 2014 | Dirk Vandromme

natuur en bos
2015/1 Dag van het Park 2015 | Groenopleidin-

gen HPG | Biodiversiteit bedrijven -
terreinen | Groensafari Lommel

natuur in je buurt
2015/1 Hoeve De Grendel | Gezinsvriendelijk

speelpark in Brugge | Jos De Wael
2015/2 Natuur in je Buurt steekt de grens over

| ANB ontwikkelde vlindervriendelijke
‘pionier’-installatie in Gdansk (Polen)

2015/2 Basisschool Dijkstein | Schoolvoorbeeld
van een ‘groene’ school in Sint-Kate-
lijne-Waver | Jos De Wael

2015/3 Twee nieuwe buurtparkjes voor Gent |
Visserijpark en park Willem de Beer-
steeg | Jos De Wael

2015/4 Abtspark in Oudenburg | Van abdijtuin
tot museumpark | Jean Luc Meulemeester

2015/6 Avontuurlijk speelplein in Brugge| Her-
inrichting speelplein in sportpark De
Gulden Kamer | Jos De Wael

openbaargroen.be
2015/2 Wild van rozen | Rozen voor het open-

baar groen | Paul Geerts
2015/2 Twintig jaar rozentuin Coloma
2015/3 Groendaken | Mooi en multifunctioneel

| Paul Geerts
2015/4 Plant een fruitboom | Nieuwe trend:

eetbaar openbaar groen | Paul Geerts
2015/5 Groen als hulp in de zorg | Pleidooi

voor meer groen in en rond zorginstel-
lingen | Paul Geerts

2015/6 Bedrijventerreinen | Groen werkt beter
| Paul Geerts

kinderspeelplaatsen
2015/3 Speelterreinen in Vlaanderen | Statis-

tieken wijzen op gebrek aan ruimte |
Jan Dietvorst

opinie
2015/5 Japanse duizendknoop bestrijden
2015/6 Natuur in de stad | Kan de lat nog

hoger | Sander Jansens

pesticidenvrij beheer
2015/2 Herinrichting woonwijk Levelo | Pestici-

denvrij beheer in Laakdal | Jos De Wael
2015/4 Pesticidenvrije begraafplaatsen in Roe-

selare | Meewerken met de natuur
geeft beste resultaten | Jos De Wael

speelbossen
2015/5 ‘Engels Kamp’ in Geel | Een speeltuin

in het bos of spelen met het bos? |
Landmax

studie en onderzoek
2015/1 Welkom in mijn tuin | Strategische rol van

(semi-)private tuin- en stadslandschap-
pen | Aurelie De Smet, Valerie Dewael-
heyns, Geert Meysmans, Steven Goossens

2015/6 Waardebepaling van bomen | Boom-
kwekerijprijzen dalen licht | Jos De Wael

van de redactie
2015/1 Wat hebben we geleerd over het be-

spelen van voetbalvelden ?| Jos De Wael
2015/2 En de blaadjes krijgen bomen | Jos De

Wael
2015/3 Creativiteit gevraagd! | Jos De Wael
2015/4 Japanse duizendknoop veroorzaakt

ecologische ramp en niemand reageert
| Jos De Wael

2015/5 Vergevingsgezinde bomen | Jos De Wael
2015/6 Bomen inzetten voor het klimaat | Jos

De Wael

vvog
2015/1 VVOG ijvert voor degelijke boom -

bescherming
2015/4 Bomen beschermen | Ook tijdens 

manifestaties
2015/6 Snoei-Wijzer | Snoeien van heesters in

openbaar groen | Jos De Wael

vvog | kort
2015/1 Nieuwe grasgids | WinVorm 15 jaar |

Groenplan | BUGA
2015/4 40 herinneringsbomen voor 40 jaar

VVOG | World Urban Parks

water en groen | vmm
2015/1 Waterrobuust groen | Uitdagingen voor

het ontwerpen van de open ruimte |
Jos De Wael

waterrobuust groen | vmm
2015/3 Clementwijk twee | Waterrobuuste

woonwijk in Sint-Niklaas | Jos De Wael
2015/6 Corporate Village-park Zaventem |

Blootlegging Woluwerivier bood kansen
om waterrobuust groenproject te reali-
seren | Jos De Wael

websites
2015/1 www.natura2000.vlaanderen.be |

www.gemeentewerf.be

ziekten en plagen
2015/2 Waarnemings- & Waarschuwingssysteem

zonder is gezonder
2015/6 Pesticidenvrij ontwerpen | Leidraad voor

ontwerp en aanleg | Emmanuel Ampe
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Zoals u hebt kunnen lezen was 2015 voor de Vereniging voor Openbaar Groen andermaal een boeiend
werkingsjaar.

In 2015 werd de service aan de leden verder geoptimaliseerd met speciale aandacht voor communi-
catie. De website was in dit verband een belangrijke schakel tussen het secretariaat en de leden.
Gelet op het effectief van kracht worden van het verbod op het gebruik van pesticiden werd met de
VMM een overeenkomst gesloten om de gemeenten optimaal te informeren over de mogelijkheden
van pesticidenvrij beheer.

In 2015 werd ons cursusaanbod verder geoptimaliseerd. Wij zijn van oordeel dat vorming een belang-
rijk onderdeel is van onze dienstverlening naar de gemeenten toe. En daarbij hanteren wij een hoge
kwaliteitsstandaard en leggen wij de lat bewust hoog omdat wij ervan overtuigd zijn dat de investering
in goed gevormd personeel zichzelf terugverdient. 

Ook is de editie van de ‘Groene Lente’ in 2015 succesvol verlopen. Het is niet zomaar een ‘wedstrijd’.
Het is voor elke gemeente die meedoet dé gelegenheid om op een positieve manier uit te pakken
met het lokale groenbeleid. Voor het eerst werd dit jaar aandacht gevraagd voor de relatie bijen en
groenvoorziening.

In 2015 konden de leden-gemeenten vanzelfsprekend ook weer beroep doen op technisch advies en
bijstand met betrekking tot het openbaar groen. Veel gemeenten maakten daarvan nuttig gebruik.

Om onze werking verder te optimaliseren wil ik alle leden van de VVOG suggereren om zoveel mogelijk
met ons in contact te treden en ons in de mate van het mogelijke op de hoogte te houden van uw
bekommernissen in verband met openbaar groen.

Graag besteden wij in ons tijdschrift of op andere manieren aandacht aan uw initiatieven die ook
voor uw collega’s of voor andere besturen een bron van inspiratie kunnen zijn.

En vanzelfsprekend zijn ook uw suggesties om onze werking te verbeteren meer dan welkom.

Tenslotte wil ik van de gelegenheid gebruik maken om onze sponsors speciaal te bedanken. Dit jaar
werd de werking van onze vereniging substantieel ondersteund door volgende bedrijven: Firma Thomas
uit Merchtem, BEST-select (Melle), ECOstyle uit Geetbets, DCM (Grobbendonk) en Landmax (Heren-
tals).

Ik hoop van harte dat 2016 eveneens een succesverhaal wordt. 

ir. Jos De Wael
secretaris VVOG

Tot slot



Herinneringsbomen 40 jaar VVOG

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Vereniging voor Openbaar Groen werden her en der herinneringsbomen
aangeplant.  Overal werd gekozen voor dezelfde boomsoort: Acer campestre. De veldesdoorn is een inheemes boomsoort
die in een studie over stadsbomen en klimaatsverandering beschouwd wordt als 'bijzonder aan te bevelen'.

Beveren

Machelen

Sint-Niklaas

Lovendegem Oud-Turnhout

Gent Oostende

Meulebeke Opwijk



Firma Thomas
in 2015 trotse sponsor van de

Vereniging Voor Openbaar Groen

Firma Thomas BVBA
Brusselsesteenweg 144 | 1785 Merchtem
T. 052 372 273 | info@firmathomas.be

Filiaal Meulebeke
Nijverheidsstraat 34 | 8760  Meulebeke

T. 051 709 704 | marleen@firmathomas.be

www.firmathomas.be
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