
Gemeente in bloei 
De beste bloemenrealisaties in 2021

Met deze wedstrijd promoten VLAM en de VVOG de openbare, bloemen-
rijke beplantingen in het straatbeeld. Het gaat hierbij niet alleen over be-
bloeming met eenjarigen, maar ook over bloemrijke aanplantingen met 
vaste planten, bloeiende heesters, bloemenweides, bloembollen, …   
Tijdens de zomermaanden bezocht de vakjury de bloemenrealisaties van 
53 gemeentebesturen. Aan de hand van 10 criteria werden de openbare 
bebloemingsinitiatieven bestudeerd en gequoteerd. De tendens is dat 
gemeentebesturen meer en meer hun toevlucht zoeken tot klimaat -
bestendige, meerjarige bebloemingsvormen. Vele vakbeplantingen met 
bodembedekkende heesters worden omgevormd tot bloeirijke vaste 
plantenperken die daarenboven bijenvriendelijke troeven bezitten. Maar 
eenjarige bebloeming heeft niet afgedaan en blijft men vooral gebruiken 
in bloembakken om blikvangers en strategische locaties en gebouwen 
op te fleuren.  Jaarlijks en sinds 2004 worden tijdens de Finale van de 
Openbaargroen-awards bloemensymbolen uitgedeeld voor de meest 
verdienstelij ke bloemenprojecten. De gelauwerde gemeentebesturen 
ontvangen een aankondigingsbord met 1, 2 of 3 bloemensymbolen. 
Hierna vindt u een fotocollage met enkele fraaie projecten met bloemen. 
Voor een alfabetisch overzicht verwijzen we naar p. 46 en 47. 
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Juryleden 
VLAM | Elias De Boeck, projectcoördinator tuinaanleg 
AVBS | Bart Verelst, consulent tuinaanleg | Jarne Depaepe, consulent tuinaanleg 
BFG | Lisbeth Creemers, consulente 
VVOG | Filiep Bouckenooghe, directeur | Jonas Pieters, openbaargroen-adviseur |  
Peter Vandyck, openbaargroen-adviseur | Rudi Geerardyn, adjunct-directeur, projectleider 
Openbaargroen-awards en secretaris van de jury

Gemeenten met 3 bloemensymbolen (p. 41 tot 43)

Antwerpen-Antwerpen Antwerpen-Berchem Antwerpen-Borgerhout

Antwerpen-Deurne Antwerpen-Ekeren Antwerpen-Hoboken

Antwerpen-Merksem Antwerpen-Wilrijk Beveren

Blankenberge Brugge De Panne

Diksmuide Duffel Genk

Harelbeke Hasselt Hooglede

Izegem Leuven Lochristi

Meulebeke Oostende Oudenaarde

Overijse Roeselare Rumst

Sint-Niklaas Willebroek Zwevegem

Gemeenten met 2 bloemensymbolen (p. 44)

Anzegem Avelgem Beringen

Denderleeuw Eeklo Kruibeke

Lint Machelen Torhout

Vilvoorde Zwijndrecht

Gemeenten met 1 bloemensymbool (p. 45)

Antwerpen-Berendrecht-Zandvliet-Lillo Berlare

Bonheiden Dendermonde Hoogstraten

Kontich Sint-Truiden Steenokkerzeel

Stekene Wijnegem Wommelgem

Zoersel


