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Op zoek naar
sterke cultivars?
BEST-select is een coöperatieve vereniging van
twintig Vlaamse sierboomkwekerijen. Onze missie
is kwaliteitsvolle nieuwigheden ontwikkelen en
gezamenlijk op de markt brengen. De focus ligt op
resistente, duurzame cultivars met een attractieve
uitstraling. Hiervoor krijgen onze leden ondersteuning
door het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en
Voedingsonderzoek).

Hydrangea CLOUDi®

BEST-Select blaast 20 kaarsjes uit
Al 20 jaar brengt BEST-Select ziekteresistente, nietinvasieve planten op de markt, die heel herkenbaar zijn
aan hun uniform label. De Hydrangea Cloudi, met zijn
bloempluimen in zachte wolkjestinten, is het mooie
resultaat van jarenlange expertise. Ontdek de Cloudi
en andere sterke cultivars op onze website.

Een overzicht van de BEST-select leden en winkelpunten vindt u op bestselect.be

Openbaargroen-awards 2020
De Vereniging Voor Openbaar Groen dankt
de hierna vermelde firma’s en organisaties voor hun steun!

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

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

Koning Albert II-laan 20, bus 8 | 1000 Brussel
T. 02 5538011
www.omgevingvlaanderen.be

Best Select

Krinkels

Dolmans

www.bestselect.be

www.krinkels.be

www.dolmanslandscaping.com

TerraViva

Electricdrive.be

Thomas Rental

www.terraviva.be

www.electricdrive.be

www.thomas-rental.be

Willaert - www.willaert.be
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Tuinaannemer dat ben je voor altijd. De drang om een leven lang hand in hand met moeder
natuur door het leven te gaan, zit vastgebeiteld in het DNA van iedere tuinman. Het wordt steeds
duidelijker dat onze sector een cruciale rol speelt in het instandhouden van de ontelbare, kleinschalige natuurlijke biotopen die Vlaanderen kent, nl. de particuliere tuinen, bedrijfsterreinen en
alle projecten die geen openbaar karakter vertonen. Het betreft ca. 9% van de totale oppervlakte
van Vlaanderen. Hier worden de groene snaren niet betokkeld door organisaties, overheidsinstellingen of verenigingen met goede intenties. Het lot van de particuliere tuinen ligt volledig in
handen van onze Vlaamse tuinaannemers.
Het is aan onze sector om dit areaal als een goede huisvader te behandelen. En dat doen we.
Het tijdperk dat tuinaannemers louter werden beoordeeld op hun kwaliteiten als klinkerlegger,
poortenplaatser of bomenrooier, ligt ver achter ons. Dat is een verdiende positieve evolutie. De
eisen van de klant zijn veranderd: onder invloed van alle media gaat men kiezen voor accenten
die biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid op de voorgrond plaatsen. Opdrachtgevers
willen bijen zien. Vlinders, bijenborders, sponstuinen, prairietuinen, insectenhotels, … Een kolfje
naar de hand van de Vlaamse tuinaannemers.
Het stereotiepe beeld van de hardwerkende tuinman die urenlang met kromgebogen rug noeste
arbeid verricht, kan eindelijk bijgesteld worden. Diezelfde tuinman geniet nu van een ander
imago. Hij tovert de Vlaming zijn tuin om in een natuurparadijsje. Want dat is wat men wil: kleine
privé-paradijsjes waar plaats is voor mens en dier. Wij Vlamingen willen allemaal leven in een
tuin van Eden waar bijen, vlinders, egels, eekhoorns én wijzelf harmonieus samenleven. En dit
liefst op ieder moment van het jaar. ’s Winters, als de bijtjes veilig ingemetseld zijn in hun hotelkamer, als pendelende regenwormen ijverig aan het werk zijn, dan willen we vanuit de warme
huiskamer kunnen genieten van de rustgevende winterbeelden die onze tuin te bieden heeft.
’s Zomers zijn de rollen omgekeerd: onze vliegende en kruipende tuingenoten zien hoe wij, platgeslagen door opeenvolgende hittegolven, slechts in gevallen van hoogdringendheid, de fris
gekoelde huiskamer verlaten om de tuin te bezoeken. Temperaturen van 35° nodigen niet langer
uit om van de stralende zonnestralen te genieten. En toch, de drang om uit ons kot te treden is
té groot, we gaan op zoek naar koelte in de tuin. De reddende engel is de tuinaannemer die met
kennis van zaken erin slaagt de oververhitte tuin om te toveren in een koele oase. Een harmonieuze
compositie van bomen, hagen, waterpartijen, … tovert de Vlaamse privé-woestijnen om tot heerlijke, koele oases.
Stilaan verandert het straatbeeld. Veldbloemen winnen aan terrein, bijen en vlinders genieten van
het leven waar ze recht op hebben, aanplantingen worden aangepast aan de extremer wordende
klimaattoestanden. Vlaanderen is meer dan een zakdoek groot, dus een volledige transformatie
zal de nodige tijd vergen. We zijn op goede weg doch we moeten met overtuiging blijven inzetten
op 7 bouwstenen die nodig zijn om onze privé-paradijsjes een duurzaam karakter te geven:
klimaatvriendelijke planten, aandacht voor een actief bodemleven, klimaatvriendelijke verharding,
duurzaam waterbeheer, bijen- , vogel- en vlindervriendelijke flora. Deze 7 bouwstenen, de ‘big
7 van de privétuinen’ moeten gezien worden als een verrijking van alle projecten.
Projecten waar de big 7 prominent aanwezig zijn én waar de esthetische waarden hoogtij vieren,
dàt zijn de toekomstige Tuinen van Eden. Het is aan de Vlaamse tuinaannemers om ten allen
tijde een perfect evenwicht tussen natuurlijke waarden en esthetische kwaliteiten na te streven.
Bart Verelst
Consulent tuinaanleg
AVBS
Noot | Niettegenstaande deze bijdrage handelt over tuinen is de inhoud ook van toepassing op openbaar groen.
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Vereniging Voor Openbaar Groen
www.vvog.info
Leden (2020)
Aalter, Aartselaar, Alken, Antwerpen, Anzegem,
Assenede, Avelgem, Balen, Beernem, Beerse,
Beersel, Bilzen,Begijnendijk, Beringen, Berlaar,
Berlare, Beveren, Blankenberge, Boechout,
Bonheiden, Boom, Bornem, Brasschaat,
Brecht, Bree, Brugge, Buggenhout, Damme,
De Panne, De Pinte, Deerlijk, Denderleeuw,
Dendermonde, Dessel, Destelbergen, Diepenbeek, Diksmuide, Duffel, Eeklo, Erpe-Mere,
Essen, Geel, Genk, Gent, Grobbendonk,
Haacht, Hamont-Achel, Harelbeke, Hasselt,
Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Herk-de-Stad,
Heuvelland, Hoeilaart, Hoeselt, Hooglede,
Hoogstraten, Houthulst, Hove, Ichtegem, Ieper,
Ingelmunster, Izegem, Jabbeke, Kalmthout,
Kampenhout, Kapellen, Kasterlee, Knokke-Heist,
Koksijde, Kontich, Kortrijk, Kraainem, Kruibeke,
Kuurne, Laakdal, Laarne, Landen, LangemarkPoelkapelle, Lede, Leopoldsburg, Leuven,
Liedekerke, Lier, Lille, Lint, Lochristi, Lokeren,
Lommel, Londerzeel, Lubbeek, Lummen,
Machelen, Maldegem, Mechelen, Meerhout,
Melle, Menen, Merelbeke, Meulebeke,
Middelkerke, 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-Katelijne-Waver, Sint-Niklaas, Sint-Truiden,
Staden, Steenokkerzeel, Stekene, Temse,
Tervuren, Tessenderlo, Tielt, Torhout, Turnhout,
Veurne, Vilvoorde, Vosselaar, Waasmunster,
Waregem, Wervik, Westerlo, Wetteren,
Wevelgem, Wielsbeke, Wijnegem, Willebroek,
Wingene, Wommelgem, Wuustwezel,
Zandhoven, Zaventem, Zedelgem, Zele, Zoersel,
Zonhoven, Zwalm, Zwevegem, Zwijndrecht

Bestuursorgaan (2019-2025)
Filip Kegels, Beveren, voorzitter
Elsie Desmet, Torhout, ondervoorzitter
Laurence Libert, Hasselt, ondervoorzitter
Yves De Bosscher, Harelbeke
Jan De Broyer, Overijse
Raf De Canck, Lubbeek
Goele Fonteyn, Brasschaat
Carl Hanssens, Sint-Niklaas
Michel Jansen, Hoogstraten
Patrick Roose, Menen
Danny Taghon, Lochristi
Jean Vanhees, Beringen
Nicole Van Praet, Bornem
Dirk Vanseggelen, Pelt
Anja Vermeulen, Kraainem
Filiep Bouckenooghe, directeur
Rudi Geerardyn, adjunct-directeur

Financieel comité (2019-2025)
Lies De Witte, Deerlijk
Roos Tack, Tielt
Luc Verguts, Geel

Centrumstedenoverleg
Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt,
Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende,
Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout

Lerend Netwerk Oost
Alle aangesloten steden en gemeenten uit de
provincies Antwerpen, Limburg en een deel van
Vlaams-Brabant.

Lerend Netwerk West
Alle aangesloten steden en gemeenten uit de
provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen
en een deel van Vlaams-Brabant.

4 | groencontact 2020 | 46 [5]

De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
is een vereniging van Vlaamse steden en gemeenten met het statuut van een vereniging
zonder winstoogmerk (vzw). De aangesloten
steden en gemeenten hebben het statuut
van werkelijk lid. Provincies en andere lokale
besturen kunnen ook aansluiten als werkelijk
lid. Natuurlijke en publiekrechtelijke personen kunnen enkel aansluiten als toegetreden
lid met beperkte dienstverlening.
VVOG werd in 1974 opgericht op initiatief
van zeven Vlaamse steden: Antwerpen,
Brugge, Gent, Mechelen, Oostende, SintNiklaas en Vilvoorde.
VVOG fungeert als kennis- en informatiecentrum op het vlak van openbaar groen.
De leden gemeenten kunnen op elk moment
beroep doen op de verschillende vormen
van dienstverlening (zie hiernaast).
VVOG biedt aan de mandatarissen en ambtenaren van de aangesloten steden en
gemeenten een forum waar vakkennis en
ervaring in verband met het ‘groene’ vakgebied kunnen uitgewisseld worden en
waar oplossingen voor ‘groene’ problemen
met collega’s en vakgenoten kunnen besproken worden.

Secretariaat
Vereniging voor Openbaar Groen
Predikherenrei 1c | 8000 Brugge
T. 050 33 21 33 | F. 050 33 20 62
info@vvog.info | www.vvog.info

Medewerkers
• Filiep Bouckenooghe | filiep@vvog.info
directeur | algemene leiding, communicatie, sponsoring, bestuursorganen
• Rudi Geerardyn | rudi@vvog.info
adjunct-directeur | adviesverlening,
Openbaargroen-awards
• Emmanuel Ampe | emmanuel@vvog.info
adviesverlening, documentatie
• Peter Vandyck | peter@vvog.info
adviesverlening, vorming
• Doreen Leuntjens | doreen@vvog.info
secretariaat, ledenzorg
• Dirk Neirynck | dirk@vvog.info
boekhouding, communicatie, ICT

Missie
De VVOG wil het openbaar groenpatrimonium in al zijn vormen promoten en pleiten voor
een maximaal behoud ervan. Waar mogelijk ijveren wij ook voor de uitbreiding van kwaliteitsvol openbaar groen. De VVOG wil onderzoek inzake duurzaam openbaar groen stimuleren
en sturen en waar mogelijk een schakel zijn tussen de vele ‘groene’ beleidsdomeinen.

Strategische doelstellingen
VVOG, van en voor de steden en gemeenten Onze bestuursorganen zijn samengesteld door
vertegenwoordigers van deze lokale besturen. Wij bieden zowel beleidsmakers als groenmedewerkers een ruime waaier van diensten aan ter ondersteuning van hun werkzaamheden
inzake groenvoorziening. Wij houden de vinger aan de pols en treden in overleg met onze
leden. Zij kunnen ook beroep doen op de VVOG-medewerkers voor technisch advies op maat.
VVOG, als kennisdeler De kennis van de lokale groendiensten wordt onderling verspreid
en er wordt meer zichtbaarheid gegeven aan ‘best practices’. Ervaringen kunnen tussen collega’s uitgewisseld worden. Eigen expertise wordt verder aangescherpt en op een hedendaagse manier ontsloten.
VVOG, als netwerkorganisatie. De VVOG organiseert geregeld activiteiten waar de leden contacten kunnen leggen met collega’s uit de groensector. Wij houden duurzame contacten met
overheden, organisaties, hogescholen, … en verdedigen de belangen van de lokale besturen
inzake openbaar groen. We werken ook thematisch samen met verschillende organisaties.
VVOG, als pionier De VVOG zoekt voortdurend naar oplossingen voor nieuwe uitdagingen. We
scherpen de creativiteit aan en maken groene innovaties zichtbaar. We maken gebruik van
nieuwe slimme technologieën en toetsen dit met de SDG’s (sustainable development goals).

Kenniscentrum
Groencontact De VVOG publiceert een 3-maandelijks vaktijdschrift over openbaar groen.
Groencontact is tevens het contact- en informatieblad van en voor de leden.
Zakboekjes Handige praktijkgidsen in pocketformaat met praktisch bruikbare info voor
groenambtenaren, studiebureau’s en terreinbeheerders op het terrein
Boomwaardecalculator Handige digitale tool om snel de waarde van bomen of een schadevergoeding te berekenen
Studiedagen Jaarlijks organiseert de VVOG één of meerdere studiedagen (symposia,
congressen).
Seminaries en studiebezoeken Meerdere keren per jaar worden voor de leden seminaries
en/of vakexcursies georganiseerd over concrete groenthema’s.

Communicatie
GroenMail De VVOG publiceert een elektronische nieuwsbrief met actuele informatie over
het ‘groene’ vakgebied. Inschrijven kan op info@vvog.info
Website Op de website van de VVOG vindt men allerlei nuttige informatie over het vakgebied. Meer en meer wordt de website hét interactieve medium waarmee de VVOG communiceert met haar leden | www.vvog.info
Facebook Op sociale media willen wij informeren en debatteren over openbaar groen
www.facebook.com/verenigingvooropenbaargroen

Vorming en opleiding
De VVOG organiseert gespecialiseerde cursussen op maat van de gemeenten. De cursussen zijn
zowel theoretisch als praktijkgericht en bieden een volledig opleidingstraject in functie van de
kennis van de cursisten. VVOG is door de Vlaamse overheid erkend als opleidingscentrum.

Openbaargroen-awards
Partners
VLAM
VMM
Dep Omgeving
VVSG
ANB
Stadswerk
Entente Florale Europe
VVOG is actief lid van
Bomencharter Vlaanderen | De grootste
boomplantactie | Fytolicenties | Groeistof |
Groep Groen Leiedal | Netwerk Natuur & Gezondheid | OSLO-standaard Openbaar Domein
| PDPO project 'Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones’ | Stakeholdersoverleg
duurzaam gebruik pesticide | Stakeholdersmeeting EcoCities | Technisch comité – PCS |
Technische werkgroep Bacterievuur | VLAIOTETRA project Green Acoustics

Dit is een jaarlijkse wedstrijd waaraan alle Vlaamse gemeentebesturen kunnen deelnemen.
Op die manier wil de VVOG interessante en voorbeeldstellende groenprojecten en bloemeninitiatieven meer bekendheid geven. Bijzondere aandacht gaat uit naar projecten die bijenvriendelijk, pesticidenvrij en waterrobuust beheerd worden. Jaarthema dit jaar is
‘klimaatgroen’. Op de Finaledag in december worden de beste groen-, bloemen- en bijenrealisaties voorgesteld en gepubliceerd in een speciale editie van Groencontact.

Structurele sponsors

Openbaargroen-awards 2020
Openbaargroen-awards is de nieuwe naam van de jaarlijkse wedstrijd van de VVOG waar alle
Vlaamse gemeentebesturen kunnen aan deelnemen. De wedstrijd werd 40 jaar lang georganiseerd
onder de naam Groene Lente, in nauwe samenwerking met VLAM. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement Omgeving verlenen sinds enkele jaren hun enthousiaste medewerking aan de Openbaargroen-awards.

Inhoud
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van de redactie
Tuinen van Eden | Bart Verelst

Drie thema’s, twee labels, een award
Gemeenten kunnen deelnemen met een recent groenproject (Groene Gemeente) of met een recente realisatie met bloemen in de hoofdrol (Gemeente in Bloei).
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De beste gemeentelijke groenrealisaties in 2020 | Rudi Geerardyn
• Overzicht
• Groenaannemer-award
• Label Zonder is gezonder en
Waterproof
Buurtpark
Wijkpark
Landschapspark
Plein
Laanbeplanting
Omgevingsgroen
Begraafplaats
Speelgroen
Eetbaar groen
Plantenperken

In samenwerking met het Departement Omgeving wordt de wedstrijd Bijenvriendelijke gemeente georganiseerd voor bijenvriendelijke acties. Eén gemeente krijgt het label ‘Bijenvriendelijkste gemeente van het jaar’.
Gemeenten kunnen voor elk ingediend groenproject het label ‘Waterproof’ en/of ‘Zonder is gezonder’ krijgen wanneer het project vernieuwend en inspirerend is voor andere gemeenten op
vlak van het omspringen met water en/of het niet-gebruik van pesticiden. Dit wedstrijdonderdeel
gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Eén groenproject krijgt de Groenaannemer-award wanneer het door een professionele groenaannemer is uitgevoerd.

Entente Florale Europe
Opnieuw wordt een gemeente uitverkoren om deel te nemen aan de Europese groen- en milieuwedstrijd Entente Florale Europe.
In deze speciale editie van Groencontact worden alle wedstrijdresultaten voorgesteld. De VVOG
bedankt alle organisaties en sponsors voor hun medewerking en wenst alle deelnemende gemeenten van harte te feliciteren met hun inspanningen om onze leefomgeving te vergroenen.
Rudi Geerardyn
Adjunct-directeur VVOG | Projectleider Openbaargroen-awards

32 bijenvriendelijke gemeente

33
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37
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40

De bijenvriendelijke gemeenten
in 2020 | Rudi Geerardyn
• Overzicht
Bijenvriendelijkste gemeente 2020
Enkele BIJ-zondere realisaties
Gemeenten met 3 bijensymbolen
Gemeenten met 2 bijensymbolen
Gemeenten met 1 bijensymbool

44 gemeente in bloei

45
48
49

VVOG

VLAM

Vereniging voor Openbaar Groen
Predikherenrei 1c | 8000 Brugge
T. 050 33 21 33 | info@vvog.info
www.vvog.info | www.groencontact.info

Vlaams Centrum voor Agro en Visserijmarketing
Koning Albert II-laan 35 (bus 50) 1030 Brussel
T. 02 552 80 11 | vlam@vlam.be
www.vlam.be | www.openbaargroen.be
www.groenvanbijons.be

De beste bloemenrealisaties in
2020 | Rudi Geerardyn
• Overzicht
Gemeenten met 3 bloemensymbolen
Gemeenten met 2 bloemensymbolen
Gemeenten met 1 bloemensymbool

50 Entente Florale Europe
Overijse, deelname verschoven
naar 2021 | Rudi Geerardyn
Diksmuide, nieuwe deelnemer
voor 2021 | Rudi Geerardyn

53 column
Fluitend tussen het groen |
Bert De Somviele

54 overzicht Openbaargroenawards 2020
Tabel met alle wedstrijdresultaten

advertenties

VMM

Departement Omgeving

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

Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8 | 1000 Brussel
T. 02 553 80 11 | omgeving@vlaanderen.be
www.omgevingvlaanderen.be

Best-Select ‣ 2 | Acterra ‣ 30 |
Electric Drive ‣ 30 | Husqvarna ‣ 31 |
Dewulf tuinen ‣ 43 | Thomas Rental
‣ 43 | Krinkels ‣ 52 | Stihl ‣ 56

Redactie Rudi Geerardyn | VVOG | 0476 47 17 36 | oga@vvog.info | Foto’s Rudi Geerardyn | VVOG | diverse gemeentebesturen
Website www.vvog.info > Openbaargroen-awards
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Groene gemeente
De beste gemeentelijke groenrealisaties in 2020

In het wedstrijdthema Groene gemeente werden 91 kandidaatsdossiers ingediend. In de loop van
de maanden juli, augustus en september werden alle projecten bezocht.
Tijdens de eindbespreking van 28 oktober overliep de jury alle projecten en weerhield ze 48
groenrealisaties. De weerhouden projecten werden ingedeeld in 10 categorieën: buurtpark, wijkpark, landschapspark, plein, laanbeplanting, omgevingsgroen, begraafplaats, speelgroen, eetbaar
groen en plantenperken.
In elk van de categorieën werden laureaten en een rangorde aangeduid, zoals hierna vermeld.
De meest inspirerende groenprojecten werden tijdens de Finale op 17 december voorgesteld. De
laureaten ontvingen een getuigschrift en een geldprijs, geschonken door VLAM.
De beste projecten worden hierna kort beschreven en voor een alfabetisch overzicht verwijzen
we naar p. 54 en 55.
Rudi Geerardyn | rudi@vvog.info
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Groene gemeente

WIJKTPARK

Met de Groenaannemer-award belonen
VLAM en VVOG een groenproject dat
met de expertise van een professionele tuinaannemer werd gerealiseerd.
Gent
De award brengt het maatschappelijk
Bloemekenspark
belang van openbaar groen onder de
Groenaannemer
aandacht en ijvert voor een goede
Dirk Bauwens, Evergem
samenwerking tussen gemeentewww.dirkbauwensnv.be
besturen, boomkwekers en tuinaannemers. In de loop van de maanden juli, augustus en september werden
alle projecten bezocht die in aanmerking kwamen. Na deliberatie werd
het project Bloemekenspark te Gent geselecteerd als winnaar van de
Groenaannemer-award (zie p.17). De laureaat ontving een getuigschrift,
een aankondigingsbord dat in het Bloemekenspark werd opgesteld en
een geldprijs, geschonken door VLAM.

LANDSCHAPSPARK

De beste realisatie
door een groenaannemer

BUURTPARK

Groenaannemer-award

Juryleden Groene gemeente en Groenaannemer-award

PLEIN

Rudi Geerardyn | rudi@vvog.info

BEGRAAFPLAATS OMGEVINGSGROEN

Toonaangevende groenprojecten op het vlak van
pesticidenvrij beheer of die uitmunten op het vlak
van duurzaam waterbeheer kwamen in aanmerking
voor een speciale prijs van de VMM. Na terreinbezoeken weerhield de vakjury 19 groenrealisaties.
In de eindbespreking van 12 november selecteerde ze 14 projecten waarvan 10 het label ‘Zonder
is gezonder’ en 12 het label ‘Waterproof’ in de
wacht sleepten. Alle laureaten ontvingen een
getuigschrift en een geldprijs geschonken door de
VMM. De 14 geselecteerde projecten worden
hierna aangeduid met de bijhorende labels.
Voor een alfabetisch overzicht verwijzen we naar
p. 54 en 55.

SPEELGROEN

De beste pesticidenvrije en
watervriendelijke groenrealisaties

EETBAAR GROEN

Label Zonder is gezonder + Waterproof

LAANBEPLANTING

Elias De Boeck, adjunct-promotiemanager sierteelt, VLAM | Jan Vancayzeele, consulent
sector boomkwekerij, AVBS | Filiep Bouckenooghe, directeur VVOG | Rudi Geerardyn,
adjunct-directeur VVOG, projectleider Openbaargroen-awards en secretaris van de jury

Juryleden
Tom Goetmaeckers, Team Watervoorziening en -gebruik, VMM | Rudi Geerardyn,
adjunct-directeur VVOG, projectleider Openbaargroen-awards en secretaris van de jury

PLANTENPERKEN

Rudi Geerardyn | rudi@vvog.info

Gemeente

projecttitel

Gent

Maaseikplein

Brasschaat

Het Bunder

2e

9

Izegem

Dorpshuisplein

3e

9

Antwerpen-Ekeren

Canadezenplein

4e

10

Boom

Tuin Dekenij

5e

10

Retie

Molenakkers

6e

11

Kortrijk

Kortrijk Weide

1e

12

Sint-Niklaas

Witte Molen

2e

13

Hamont-Achel

Stadspark

3e

13

Willebroek

Brouwershof

4e

14

Brasschaat

Parkmoeras

5e

14

Kontich

Parkspoor

1e

15

Diksmuide

IJzerboomgaard

2e

16

Beringen

Kolenspoor

3e

16

Gent

Bloemekenspark

4e

17

Antwerpen-Ekeren

Rozemaaipark

5e

17

Brugge

Balkonrotonde

1e

18

Antwerpen-Hoboken

Kioskplaats

2e

18

Bonheiden

Stationsplein

3e

19

Antwerpen-Borgerhout Collegelaan

4e

19

Lint

Oud-strijdersplein

5e

20

Hasselt

Grote Markt

6e

20

Beveren

Hoge Wegel

1e

21

Ieper

Minneplein

2e

21

Harelbeke

Evangeliestraat

3e

21

Genk

Molenblook

4e

21

Genk

Molenstraat-Rootenstraat

5e

21

Lint

Kinderstraat

6e

21

Harelbeke

Schooltuin AHA

1e

22

Denderleeuw

De Palaver

2e

22

Genk

Sint-Martinuskerk

3e

23

Hasselt

Blauwe Boulevard

4e

23

Beringen

Stal

1e

24

Ieper

Zillebeke

2e

24

Antwerpen-Antwerpen Schoonselhof

3e

25

Antwerpen-Hoboken

Meetjeslandstraat

1e

26

Brugge

De Bijenkorf

2e

26

Zottegem

Droombergen

3e

27

Harelbeke

Harlemboislaan

4e

27

Overijse

Hof van Eten

1e

28

Hooglede

Fruitig geboortebos

2e

28

Brecht

De Merel

3e

28

Eeklo

Galgenhof

4e

28

Beringen

be-MINE

1e

29

Izegem

Krekelstraat

2e

29

Brugge

Sint-Jansplein

3e

29

Bonheiden

Kapel Rijmenam

4e

29

Beveren

Gaverlandstraat

5e

29

Groenaannemer
award

laureaat label pag.
1e
8

Zonder is gezonder

Waterproof
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Groene gemeente
1e laureaat | buurtpark

Gent
Maaseikplein
Het Maaseikplein ligt in het middeleeuwse centrum, aan de Sint-Baafskathedraal. Zoals vele steden werd
ook de Gentse binnenstad in de 19e
eeuw volgebouwd met fabrieken en
beluiken. Dit leidde tot een ongezonde situatie en spanningen. Architect Zollikofer-De Vigne startte in
1880 met de sloop van alle kleine
verkrotte arbeiderswoningen en
aanbouwsels tegen kerken. Zo ook
op het Maaseikplein, waarna men
in 1905 een driehoekig sierlijk
hofje, een square, aanlegde. Een
gedeelte van dit hofje maakte in de
jaren tachtig plaats voor een parking. De invoering van het circulatieplan in 2017 leidde tot de
opheffing van de parking op het
Maaseikplein. Conform het Masterplan Torenrei (2007), zorgde de stad
Gent voor een tijdelijke kindvriendelijke inrichting, ‘een speelse fruitgaard’. De tijdelijke inrichting van
fruitbomen met picknickbanken en
enkele spelprikkels was een schot
in de roos en werd door de Gentenaar zéér goed onthaald. Twee keer
per jaar werden de fruitboombakken voor evenementen verwijderd
en na afloop teruggeplaatst. De
fruitbomen én de fruitkisten zagen
hiervan af. Het idee om de fruit-

bomen een permante groeiplaats te
geven begon te groeien. In dezelfde
periode was men op zoek naar plekken in de binnenstad om te ontharden en de stad klimaatrobuuster te
maken. Het stadsbestuur besliste
dan ook om over te gaan tot een
permanente groene inrichting van
het plein. Het concept Fruitgaard XL
was geboren. Het hofje dat al 100
jaar ontoegankelijk was, werd opengesteld en uitgebreid.

Vijf ontwerpprincipes
Bij de opmaak van het ontwerp
werden er 5 ontwerpprincipes gehanteerd. Een eerste principe was
het aanleggen van een groen tapijt.
De uitgebalanceerde groene onderlegger van gazon én bloemrijk grasland zorgt hierbij voor eenheid en
verbinding tussen nieuwe en historische elementen.
Een tweede principe was het maken
van een functionele rand. Een verhoogde rand vormt een duidelijke
grens van de groenzone en geleidt
wandelaars en fietsers. Dit schept
het benodigde bodemvolume om
fruitbomen te kunnen laten groeien
zonder de archeologische zone aan
te tasten. Bijkomend voordeel is dat

de afboording ook als zitrand kan
worden gebruikt. Het aanplanten
van een fruitgaard was een derde
ontwerpbeginsel. Het sierlijke hofje
wordt omkaderd door een fruitgaard
met verschillende boomsoorten.
Hierin staan noeste, houten picknickbanken verspreid ingeplant. Het
spelen was een vierde uitgangspunt. In het lage gedeelte van het
glooiende gazon zijn 4 ronde trampolines ingewerkt. Hier kan iedereen, jong en oud, het vrije
paradijselijke gevoel ervaren. Het
lage historische hekwerkje vormt
een veilige afscherming van de
speelzone.
Een vijfde ontwerpprincipe was het
creëren van een zichtlijn. Deze start
aan het standbeeld van de Gebroeders van Eyck en is georiënteerd op
de Vydtkapel in de Sint Baafskathedraal. In deze kapel is het Lam Gods
tentoongesteld. De zichtas heeft
geleid tot de keuze voor het verlaagd
inwerken van trampolines als speelelement en voor het werken met
lage beplanting binnen de zichtkegel. Flankerend opgaand groen is
terug te vinden buiten de zichtas.

Om de archeologische waarden van
de ondergrond niet te schaden,
mocht alleen 40 cm asfalt- en kasseilaag worden verwijderd. Door
een verhoogde betonnen rand te
voorzien werd een doorwortelbaar
volume van zeker 80 cm verkregen.
De fruitbomen zijn met biologisch
afbreekbare kluitverankering vastgezet. Biologisch afbreekbare drains
die in lusvorm zijn aangelegd, voorzien de beplanting van water.

Spirituele beplanting
Bij de keuze van de beplanting
vond men zijn inspiratie in het Lam
Gods, de blikvanger binnen én buiten, als onderdeel van de zichtas.
Jan van Eyck schilderde meer dan
75 verschillende planten op het
Lam Gods. Om de link te leggen
met het Lam Gods ging men na
welke van deze soms mediterrane
planten op deze plek zouden kunnen groeien en welke zouden passen binnen het concept van de
fruitgaard met eetbare vruchten.
Zowel in de bomenlaag, vaste
plantencombinaties, de keuze van
bloembollen alsook het bloemrijk
grasland zijn ze terug te vinden. Zo
zijn er o.a. de madonnalelie (Lilium
candidum), amandelboom (Prunus
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dulcis), lievevrouwebedro (Galium
odoratum), alsook goudsbloem (Calendula officinalis). Dit zijn allemaal
planten met een goddelijke betekenis en geneeskrachtige werking.
Veel aandacht ging naar het optimaliseren van de plantzones. Een
goede vruchtbare bodem, bestand
tegen intensieve betreding, was
uitermate belangrijk. Vandaar dat
gezocht is naar lemig zand, van
landbouwkundige oorsprong en met
de juiste korrelfractieverdeling en
chemische samenstelling. Natuurlijk
werd de perfecte grond niet gevonden, maar door deze te mengen met
gft-compost is het koolstofgehalte
hoger geworden en de grond minder
verslempingsgevoelig gemaakt.

Zodra de restauratiewerkzaamheden
aan de Sint Baafskathedraal zijn afgerond wordt ook aan deze zijde
een randafwerking voorzien. Meer
asfalt zal verdwijnen en plaatsmaken voor Italiaanse natuursteen.
Hierdoor wordt er nog meer eenheid in het straatbeeld gerealiseerd.
Een overbodig voetpad wordt geschrapt en omgezet in een groene
oase zodat de Sint- Baafskathedraal
en het gebouw van de Hogeschool
Gent een groene plint krijgen.
adres: Maaseikplein
oppervlakte: 2800 m2
ontwerp: groendienst Gent
(Maarten Kaptein)
groenaanleg: groendienst Gent
groenonderhoud: groendienst Gent

Groene gemeente
2e laureaat | buurtpark

3e laureaat | buurtpark

Brasschaat

Izegem

Het Bunder

Dorpshuisplein

Het betreft een relatief kleine verkaveling in een binnengebied in de
wijk Kaart. Er werd rekening gehouden met een aanplant door de
groendienst van een dubbele rij
lindebomen van enkele decennia
terug. Deze lindes werden in het
toekomstig straatprofiel geïntegreerd. Op deze wijze was er
meteen een volgroeide dreef als
toegangsweg naar de nieuwe
verkaveling. Achteraan lag een te
behouden boszone. Bij nazicht door
de groendienst bleek deze grotendeels te bestaan uit Amerikaanse
vogelkers. Deze werd volledig verwijderd waardoor ook de boszone
diende te worden heraangeplant
met bomen, hagen, heesters en
vaste planten. Centraal werd een
speelgazon aangelegd.
Al het regenwater dat op de verhardingen valt, komt via kolken in
twee wadi’s terecht. De overlopen
van de regenwaterputten van de
woningen zijn ook aangesloten op
de wadi’s. De wadi’s zelf krijgen
een multifunctioneel doel met integratie van speelaanleidingen zodat
niet in de extra aanleg van klassieke speeltoestellen moet worden
voorzien. Het gebruik van grote

zwerfkeien laat ook toe om in de
wadi te spelen, al dan niet met
natte voeten …
Het project stapt af van de klassieke
invulling van een verkaveling maar
kiest voor een spannende invulling
met een hedendaagse interpretatie
van speelaanleidingen en een boeiende, publieke ruimte.
adres: Het Bunder
oppervlakte: 7.000 m²
ontwerp: dienst Groen & Natuur
(Frank Van Baelen)
groenaanleg: groendienst Brasschaat
groenonderhoud: groendienst i.s.m.
Aralea (sociale werkplaats)

Het pleintje, gelegen naast het
dorpshuis in Emelgem, was vooral
gekend voor zijn volkskeuken en
kleine evenementen. Het was
een zo goed als ongebruikte verharde omgeving. Het had echter
een grote troef, nl. een prachtige,
oude Magnoliaboom. Alle overbodige verhardingen werden
weggenomen, er werden bloeirijke borders, een pluk- en sneukeltuintje en een openbare
barbecue geïnstalleerd. De bestaande beplanting werd zo goed
als volledig behouden, maar
soms was een snoeibeurt nodig.
In elke boom groeit een klimplant, er is een pluktuin, tegen de
muren zijn er leiperen geplant.
Onder de Magnolia werd Ajuga
geplant omdat deze wat tred kan
verdragen. Door verder met
bloembollen te werken is er al
heel vroeg, veel bloei. In de oude
Magnolia werden lampenslingers
gehangen.
Emelgem is sinds de middeleeuwen bekend als perendorp.
Daarom werd er een bespeelbaar
kunstwerk geïnstalleerd in de
vorm van een peer. Omdat het
pleintje een te steile minder-

validenhelling had, werd deze
vervangen door een lift en een
compacte trap. Het plein kreeg
hedendaags meubilair. Elementen
zoals leuningen, palen, fietsnietjes, … werden in zwarte kleur
uitgevoerd. De banken, barbecue
en het speelelement bestaan uit
cortenstaal, in combinatie met
hout. Verdere materialen zijn
lichtgrijs beton, zoals voor de
boordstenen, prefab keermuren
en trap, en een geveegde betonverharding met grasvoegen. Aan
het gazon werd lava toegevoegd
om steviger te zijn en om dienst
te doen als waterinfiltratiezone.
Er werden voor het eerst in de
stad ook gescheiden afvalbakken
geplaatst.
Het ongebruikte pleintje is nu getransformeerd tot een gezellige,
sfeervolle plek met vele bezoekers
en een verbeterde dorpssfeer.

adres: Emelgemseplein
oppervlakte: 450 m2
ontwerp: stad Izegem (T. Coens)
groenaanleg en -onderhoud:
Tuinen Frans Maes, Lendelede
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Groene gemeente
4e laureaat | buurtpark

5e laureaat | buurtpark

Antwerpen
Ekeren Canadezenplein
Op 4 oktober 1944 verlieten de
laatste Duitse soldaten het grondgebied van Ekeren en trokken o.a.
Canadese eenheden via de De
Beukelaerlaan de gemeente binnen. Als eerbetoon herdacht het
districtsbestuur deze mijlpaal op 4
oktober 2019 met de omdoping
van het grasplein naar ‘Canadezenplein’. Er kwam tevens een gerestaureerd Howitzer kanon op een
sokkel, een houten wandelpad dat
het monument makkelijk bereikbaar maakt en een zitbank om tot
rust te komen. Met de inhuldiging
werd er rond het monument terug
een grotere zone omgevormd naar
intensief grasland, zodat het
monument steeds prominent en
zichtbaar aanwezig is.
In 2010 startte de groendienst
met het omvormen van dit driehoekige grasplein van intensief
naar extensief graslandbeheer, in
combinatie met een zuiverheidsboord aan de buitenzijde van het
plein. Deze zuiverheidsboord laat
passanten zien dat er wel degelijk een beheer gevoerd wordt
met dit grasland en zorgt tevens
dat er geen beplanting over de
rijbaan hangt. Binnen de zuiver-
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heidsboord krijgt de natuur vrij
spel. De groendienst tracht met
maaien en verschralen op de
juiste tijdstippen, een ecologisch
waardevol grasland te creëren
met diverse bloeirijke soorten,
zoals de look-zonder-look, echte
koekoeksbloem en fluitenkruid.
Bovendien genieten de bestaande, oude kastanjebomen
ook mee van het extensieve
beheer. Omdat er niet meer
wekelijks over hun wortels
gereden wordt met de zitmaaier,
komt dit de gezondheid van het
wortelgestel en de boom in het
algemeen ten goede. Zij vertonen
minder stressreactie op het maaien
en komen beter tot hun recht.
Het Canadezenplein is een mooie
combinatie van cultuur, historiek,
intensief en extensief beheerd
grasland. Het samenspel van
diverse kleuren, hoogtes en bloeitijdstippen creëert bijna een heel
jaar rond een prachtige aanblik.
adres: Canadezenplein
oppervlakte: 2.100 m² ruw gras +
2.000 m² intensief gras en zuiverheidsboord
ontwerp, groenaanleg en groenonderhoud: groendienst Ekeren

Boom
Tuin Dekenij
De tuin ligt in het hart van het
dorpscentrum van Boom, als een
oase van rust temidden van de
voornaamste winkelstraten. Ze
omvat de private tuin van de
pastorijwoning, daterend uit 1764,
en de aangrenzende parktuin met
monumentale bomen, een randbeplanting met struiken en vaste
planten, grote graspartijen en een
vijver.
De tuin en de woning zijn eigendom van de kerkfabriek en worden
onderhouden door de gemeentelijke groen- en technische dienst.
Na jaren van minimaal onderhoud
werden vanaf 2015 de nodige
snoei- en herbeplantingswerkzaamheden uitgevoerd. Zo werden
de monumentale bomen ontdaan
van risicohoudende dode takken
en weer in vorm gezet, kregen de
graspartijen een opknapbeurt en
werden de paden in rode grint
vergrast met een mengsel van
compost, polymeren en graszaad.
In 2016 werden de solitaire
Liquidambar en Magnolia soulangeana in de graspartij voorzien
van een ruime afboording met
ecolatten. De aldus ontstane

boomspiegels werden beplant. In
2017 werd de vijver aangepakt,
als kroon op het werk van de
jarenlange inspanningen om de
parktuin te herwaarderen. De
waterpartij was decennialang
immers niet meer dan een ovale
betonnen kuip zonder enige
ecologische meerwaarde. Ze werd
in 1998 dan ook letterlijk aan het
zicht onttrokken door een houten
plankenvloer, dit ten behoeve van
de veiligheid van bezoekers en
passanten.
Uitgaande van de jarenlange expertise met de aanleg van natuurlijke vijvers, werd een plan
uitgetekend. De vijver werd weer
opengemaakt, leeggepompt en
gereinigd. Daarna werd samen
met de technische dienst een lage
muur opgetrokken tussen de
eigenlijke vijver en de zone voor
biologische filtering. De vijverkuip
werd waterdicht gemaakt met klei
van de vroegere steenbakkerij, en
verstevigd met vezelmat. Na het
vullen met water werden waterplanten ingebracht. De filterzone
werd met lavakorrels en doek
afgewerkt en beplant met
oeverplanten met biologische

Groene gemeente
6e laureaat | buurtpark

Retie
Molenakkers
filterwerking. Tot slot werd de
oeverzone aangeplant met
schaduwtolerante soorten en werd
een kastanjehouten afsluiting
aangebracht. Al na enkele weken
was het resultaat te zien van de
gedane inspanningen. De nieuwe
vijver had een positief effect op
het microklimaat van de parktuin
en bracht verkoeling tijdens de
daaropvolgende warme zomer. De
integratie in het geheel van de
parktuin werd positief onthaald
door de bezoekers. Op ecologisch
vlak was het opvallend dat al snel
libellen boven de waterpartij werden gezien, evenals vogels die er
hun dorst kwamen lessen. Het
meerjarenproject kende aldus een
mooie bekroning en werd een zoveelste pluim op de hoed van de
fiere gemeentewerkers, die in
eigen beheer voor aanleg en onderhoud van dit project tekenden.
adres: Hoogstraat
oppervlakte: 0,3 ha
ontwerp: groendienst en technische
dienst Boom (Ronny van Emmerick)
groenaanleg en -onderhoud:
groendienst Boom

Omstreeks 2010 werden de eerste plannen gesmeed om een
braakliggend gebied langs de
Beukenlaan om te vormen naar
een zone met ruimte voor een
sociaal woningproject met verschillende woningtypologieën.
Belangrijk in de ontwikkeling van
de zone was het behoud van de
groene ruimte als verbindingszone tussen de verschillende entiteiten. Bijzondere aandacht ging
naar de volledige afkoppeling van
het hemelwater van het openbaar rioleringsnet, een vooruitziende droogtemaatregel.
De groenzone wordt gedifferentieerd in een drietal leesbare en
leefbare vormen. Een eerste gedeelte bestaat uit een groene,
open structuur als centraal gepositioneerde architecturale beeldsluiter. Een tweede deel bevat
een zachtglooiend groen vlak dat
dienst doet als bijkomende buffer
en kan gebruikt worden als ligweide. Tot slot is er een avontuurlijk open-close bosperceel waar
spel en natuurwaarden elkaar
ontmoeten.

Specifieke aandacht gaat naar
een afwisseling in de belevingswaarde van de centrale as door
het invoeren van op maat uitgewerkte pleinen en groene zones.
De volledige zone wordt leesbaar
en overzichtelijk, op maat van de
menselijke waarneming. De
afwisseling in zones, gecombineerd met de eenheid die ontstaat door dreven en woonerven,
laat toe om speel- en recreatieruimte vanuit dit ontwikkelingsperspectief uit te bouwen. De
open groene binnenruimte groeit
als het ware mee met de wijk. De
transversale verbindingen voor
wandelaars en fietsers verbreden
de beleefbaarheid van de woonwijk met de andere groene
ruimten en vooral met de landschappelijk open ruimtegebieden
ten zuiden van het project.

met speelzones, van de omkadering van de groenzone en van de
ondersteuning van de vormgeving van de rijbaan. Dit gebeurt door bomenrijen, door een
groene verrijking van de smalle
woonstraten en door de visuele
onderbreking van de parkeerstroken met een geschrankt ingeplante bomenrij.
Het groen is als het ware op een
logische en doordachte manier
doorheen het project geweven
waardoor zowel infrastructuur en
woningbouw als parkzones, beter
uit de verf komen.
adres: Vroente
oppervlakte: ca. 2 ha
ontwerp: Quadrant, Kortenberg
groenaanleg en -onderhoud:
Groencreatie Vermeer, Geel

De verschillende bouwstenen van
het ontwerp worden ondersteund
en gestuurd door de verscheidenheid aan beplantingsvormen.
Meer bepaald door de keuze van
monumentale parkbomen op
knooppunten, van een speelbos
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Groene gemeente
1e laureaat | wijkpark

Kortrijk
Kortrijk Weide
Dit stadsvernieuwingsproject ligt
in de directe omgeving van het
centrum. Er zijn verschillende functies in ondergebracht, nl. een
zwembad, onderwijsinstellingen,
een evenementenplein, een gebouw met ruimte voor startende
ondernemingen, een fuifzaal en
verschillende groenzones. Deze
realisatie wil in 1 operatie het
gebied opwaarderen waarbij een
nieuwe groenzone een cruciale rol
speelt bij het aantrekkelijk maken
van de omliggende buurten. De
herinrichting van het hele gebeid
behelst 6 ha, waarvan 2,7 ha als
groenzone werd ingericht.

Ontwerp
Vroeger had deze site een verloederde aanblik. Uitgangspunt voor
het ontwerp was om de bestaande
vegetatie en texturen, waaronder
betonvlakken en begroeide verhardingen, te behouden en er
landschapsarchitectonische
of
architecturale elementen aan toe
te voegen. Bedoeling was dat er
een spanning zou ontstaan tussen
de aanwezige stadsnatuur en de
menselijke interventie.
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Ecologisch stadspark
Op het lagergelegen deel vlakbij
de Leie werd een ecologisch stadspark gerealiseerd. Het maakt deel
uit van een grotere groenstructuur
en de groene ruimten langs de
Leie. Het park is ingericht als een
recreatieve stadsnatuur tussen
spoorweg, stadsring en de Leie,
en dit op wandelafstand van het
centrum. De beplanting bestaat
uit verspreide boomgroepen met
een gevarieerde vegetatieve onderlaag voor zowel natte als
droge zones.
Bij de keuze van de beplanting
werd veel aandacht besteed aan
het beheerbaar houden van het
park. Door het inzaaien van ratelaar wordt er minder groenmassa
geproduceerd en moet er dus
minder gemaaid worden. Dit
draagt bij tot de duurzaamheid
van het project.
Een notentuin zal later worden
gerealiseerd, eenmaal de werken
aan de spoorwegbrug zijn afgerond.

In dit park gaat ecologie samen
met een zacht recreatief gebruik.
De bestaande en eerder atypische
biodiversiteit, met o.a. de aanwezigheid van muurhagedissen,
werd beschermd. Meer nog, de
inrichting van de ‘spoorwegtuin’
achter de goederenloods werd
hiervoor specifiek ingericht, in
samenspraak met de amfibieënwerkgroep Hyla.
Verder is er in het park een watertuin aangelegd die niet alleen
dienstdoet als buffering voor alle
verharde oppervlakken op de site,
maar ook een speelelement
vormt in het park.
Het park bevat ook verschillende
houten platformen als zit- en rustelement, een rietoever aan de
Leie en een dak, refererend naar
de oude vlasschuren langs de
Leie. Dit groendak werd gebouwd
boven een grote barbecue en
creëert een beschutte plek waar
tal van activiteiten kunnen doorgaan.

Parktypologie
Een sobere inrichting en een
sterke transparantie maken dat dit
park integraal toegankelijk is.
Deze nieuwe Kortrijkse trekpleister
ervaart men als een dynamische,
publieke plek. Het is een werkend
landschap geworden dat een rol
speelt in het watermanagement,
een hoge biodiversiteit herbergt
en voor verkoeling kan zorgen
door een sterke groenstructuur en
de nabijheid van de Leie.
adres: Nelson Mandelaplein
oppervlakte: ca. 2,7 ha
ontwerp: Tractebel, i.s.m. Denis
Dujardin, Kortrijk
groenaanleg en -onderhoud:
LVR Groenonderneming, Tielt

Groene gemeente
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Sint-Niklaas

Hamont-Achel

Witte Molen

Stadspark

Begin 2016 ging het stadsbestuur
akkoord met de aanleg van een
vaste skate- en BMX-infrastructuur
en de heraanleg van de resterende
zones op de sport- en speelzone
Witte Molen. De site was verwaarloosd en enkel gericht op voet- en
basketbal. Er was ook een klein
vervallen speeltuigje, weggestoken
in een hoekje achter de molenberg.
Na het participatietraject ‘Wijk in
de kijker’ werd samen met buurtbewoners en gebruikers van de site
een masterplan opgemaakt. Ook
de molenaars van de Witte Molen
werden bij de plannen betrokken.
Met de heraanleg van het park
werden 2 bestaande open ruimten,
nl. de atletiekpiste bij het sportcentrum en de sportterreinen naast de
beschermde molen, met elkaar
verbonden. Een deel van de Gladiolenstraat en het basketbalterrein
opgebroken en bij de groenzone
gevoegd. Voor voetgangers en fietsers blijft nog een verbinding door
het park. Om de verloren parkeerplaatsen te compenseren werd in
het nieuwe park een kleine parking
voorzien in waterdoorlatende betonstraatstenen en grasbetontegels.

Centraal in het ontwerp staan de
aanleg van een skate- en bmx-infrastructuur, een multisportterrein
en enkele fitnesstoestellen. Jongere kinderen kunnen zich uitleven
op natuurlijke speeltoestellen in
het thema van de Witte Molen, terwijl de ouders gezellig kunnen bijpraten aan een lange picknicktafel.
Alle verschillende zones zijn verbonden met wandelpaden in een
ternair mengsel.
Op cruciale plaatsen werden wadi’s
uitgegraven. Met de uitgegraven
grond werden enkele speelheuvels
gevormd. Om natuurbeleving middenin de stad te verkrijgen, werden
naast de nieuwe gazons ook
bloemrijke graslanden ingezaaid en
bijen- en vlindervriendelijke
bomen en struiken aangeplant.
Doorheen de speelzone, graslanden en rond een trapveld werd een
krolf-parcours aangelegd met 12
holes. Krolf wordt gezien als een
mix van golf en croquet.
adres: Gladiolenstraat
oppervlakte: 1,4 ha
ontwerp: stadsbestuur Sint-Niklaas –
(Tom Arens)
groenaanleg: Donkergroen,
Etten-Leur (NL)
groenonderhoud: Natuurwerk, Turnhout

Voor de herinrichting van het
stadspark in het hartje van Hamont werd een heel nieuw plan
uitgewerkt. Het ontwerp moest
op maat van de burger zijn en
een duurzame en multifunctionele inrichting moest centraal
staan. Het stadspark brengt immers heel wat mensen bijeen.
Naast het Huis van het Kind bevindt er zich ook een tennisclub,
een jeugdhuis en skatepark. Meer
groene ruimte doet deze delen
beter op elkaar aansluiten. Het
domein wordt gekenmerkt door
open ruimten met voldoende
plekjes om zich af te zonderen in
een subtiele, leeftijdsgebonden
zonering. Zo omarmt het stadspark een combinatie van spel en
natuur, openheid en beslotenheid, veiligheid en gezelligheid.

De 13 nieuwe speeltoestellen,
waaronder een evenwichtsparcours, een luchtkussen, een klimen klautertoestel en een waterspelelement, maken dit allemaal
mogelijk. Om extra comfort te
voorzien kwamen er meer zitmogelijkheden zoals banken en picknicktafels, bijkomende vuilbakken
en twee fietsenstallingen waarvan één overdekt.
De werken begonnen in januari
2020 en werden uitgevoerd met
eigen middelen en personeel. De
efficiënte en vakkundige aanpak
creëerde een prachtige ontmoetingsplaats die vlak voor de zomervakantie werd heropend.
adres: Kloosterstraat 15
budget: €300.000
ontwerp, groenaanleg en
-onderhoud: stad Hamont Achel

Om sport en spel verder te stimuleren werden bestaande speeltuigen hergebruikt en kwamen er
nieuwe elementen bij. Op die
manier is er aan avontuur voor de
kleinsten geen gebrek: klimmen,
klauteren, glijden, slingeren …
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Willebroek

Brasschaat

Brouwershof

Parkmoeras

Het park is gelegen ter hoogte van
de bibliotheek en de 19e-eeuwse
Sint-Nikolaasbrouwerij. In 2018
werd het gloednieuwe centrumpark officieel geopend en werd de
nieuwe naam voor de groenzone
bekendgemaakt. De nieuwe benaming kwam er na een oproep aan
de inwoners om een originele
naam te bedenken voor het
nieuwe park. Een overduidelijke
meerderheid koos voor de naam
Brouwershof, die een duidelijke
link heeft met de oude brouwerij.
Immers in het park zijn er resten
van de voormalige Sint-Nikolaasbrouwerij met ast en mouterij, die
van 1973 tot 1987 fungeerde als
een brouwerijmuseum met een
tentoonstellingsruimte. De brouwerij had een ommuurde tuin die
nu omgevormd is tot een multifunctioneel, open park met slingerende paden, monumentale
bomen, open zitplekken, een
leuke speeltuin en een leestuin.
Om dit prachtige park te realiseren,
kocht de gemeente jarenlang verschillende private eigendommen
op: de oude brouwerij zelf, maar
ook de oude pastorij, een oude
drukkerij, een appartementsge-
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bouw en 3 woningen. Een gedeelte van de gebouwen werd gesloopt, waarna de bestaande en
nieuwe open ruimte werd gecombineerd tot één groot openbaar
park.
Het park vormt een gezellige en
groene rustplek voor jong én oud,
pal in het centrum van Willebroek.
De imposante bomen en planten
werden uitgekiend gecombineerd
met avontuurlijke speeltuigen, zitbanken en open ruimte. Het park
vormt regelmatig het decor voor
gezellige activiteiten, zoals sportinitiaties of optredens tijdens de
jaarlijkse Kanaalfeesten. Het Brouwershof huist ook het ‘Anker tegen
Armoede’, een symbolisch kunstwerk dat in samenwerking met ATD
Vierde Wereld tot stand kwam.
adres: Schoolweg - Stationsstraat A. Van Landeghemstraat
oppervlakte: ca. 6.650 m²
ontwerp: Stramien, Antwerpen
groenaanleg: DCA, Beerse
groenonderhoud: groendienst
Willebroek

Een van de grote knelpunten in het
park was het ontbreken van een
rondwandeling. De vroegere wandeling werd bruusk onderbroken
ter hoogte van de oude parking
voor het zwembad. De oorspronkelijke weg liep dood op het sportcomplex. Alternatieven zijn
voornamelijk gericht op het ontsluiten van het autoverkeer voor de
bezoekers aan het zwembad en
maken geen deel uit van de historische structuur van het park.
Om nu wel een doorgaande wandelverbinding te creëren werd langs
de oostelijke zijde van de vijver het
wandelpad doorgetrokken vanaf de
brug tot aan het ‘Boothuisje’. Het
integreren van de oude zwemkom
in de padenstructuur werd daarbij
als opportuniteit gezien om een
verhoogde beleving te creëren.
Door deze zone wordt een vlonderpad aangelegd. De reeds aanwezige verharding langs de boogzijde
van de kom kon bewaard blijven en
benut worden als rolstoeltoegankelijk pad. Aansluitend werd een
nieuw pad aangelegd in een waterdoorlatende, natuurstenen halfverharding die vlot toegankelijk is voor
voetgangers en fietsers. De oude
zwemkom werd omgevormd tot

moeraszone, verbonden met de
parkvijver om natuurontwikkeling
een kans te geven.
Tegelijkertijd werd ook een pad
voorzien tussen het ‘Boothuisje’ en
de huidige brandweg rondom het
zwembad. Het kan tevens dienst
doen als toegangsweg voor leveringen aan het Boothuisje zodat dit
verkeer uit de rest van het park
kan worden gehaald.
Enkele cruciaal geplaatste bomen
zorgen voor een landschappelijke
inkleding van de paden en aanpalende gebouwen. De paden worden lichtjes verlaagd aangelegd
zodat ze vanop afstand nauwelijks
zichtbaar zijn. De aanwezige haag
langs de rand van de vijver werd
verwijderd om dit parkgedeelte en
gazonoppervlakte visueel terug bij
de rest van het park te trekken, als
herstel van de Engelse landschapstijl
waarin het park werd ontworpen.
adres: Zwembadweg 7, achter
Sportoase, Park van Brasschaat
oppervlakte: ca. 6.000 m²
ontwerp: dienst Groen & Natuur
(Frank Van Baelen)
groenaanleg: Heylen BV, Geel,
Green Road NV, Wichelen,
groendienst Brasschaat
groenonderhoud: groendienst
i.s.m. Aralea (sociale werkplaats)

Groene gemeente
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Kontich
Parkspoor
Blauwgroen Parkspoor
Natuurlijk
In 2014 kwam de herinrichting van
de oude spoorwegberm op de
agenda. Ontwerpschetsen en een
beperkte inventarisatie werden
uitgevoerd door Natuurpunt. Veel
tijd werd besteed aan participatie
met infomomenten, enquêtes en
kinderworkshops. In 2018 werd de
streekvereniging Zuidrand betrokken in het verhaal. Zij nam het project op binnen het Interreg-project
Nature Smart Cities. Het dossier
werd bekroond met het provinciaal
laureaatschap van ‘Natuur in je
buurt 2018’. De werken werden
midden 2019 aanbesteed. De
grondwerken werden voor het
jaareinde afgerond, maar door een
combinatie van weerverlet en de
coronamaatregelen duurde het tot
de zomer van 2020 eer het volledig
kon worden afgewerkt.

Doelstellingen
Voor dit project werden 5 doelstellingen omschreven. Een eerste
doelstelling was het behoud en
versterking van het gebied als een
ecologische corridor, gedragen
door de buurt. Het optimaliseren
van de (be)leefbaarheid door de

aanleg van kindvriendelijke spelen belevingszones, waarbij men
vertrekt van de aanwezige en
nieuwe natuur en waterpartijen,
was een tweede streefpunt. Als
derde doel wou men overgaan tot
de herwaardering en uitbreiding
van de bestaande grachten en
waterpartijen tot een klimaatrobuuste, blauwgroene structuur.
Een vierde ambitie was een veilige
en comfortabele fiets- en wandelverbinding realiseren met veilige
oversteken en voorrang voor de
‘strappers’. Een vijfde focus ligt op
het verhogen van de biodiversiteit
door een afwisseling van natte en
droge biotopen en het verder ontwikkelen van een aantal natuurstreefbeelden en leefgebieden
voor (zeldzame) soorten.

Opwaardering
van de spoorwegberm
In tegenstelling tot het zuidelijke
deel van de spoorwegberm die al
sinds 1986 als natuurreservaat door
Natuurpunt wordt beheerd, bestond er voor het noordelijke deel
geen visie. Het was intussen sterk
verwaarloosd met spontaan opgeschoten bos met veel onstabiele
bomen, een sterke dominantie van

Robinia pseudoacacia en andere. In
het midden liep een smalle afwateringsgracht die nauwelijks een
waterbergende functie had. Wel
was er een aangelegde waterbuffer. Maar door een foutieve
rioleringsaansluiting en ontbrekend
oeverbeheer was deze gedegenereerd tot een slibrijke, beschaduwde en stinkende put die aan
het zicht onttrokken werd met een
hoge omheining. De algemene
situatie was onsamenhangend met
sterke barrières van afsluitingen en
hekwerken. Omdat de berm nooit
beheerd werd, was er ook hinder
van sluikstorten en hondenpoep.
Samengevat kon men spreken van
een totaal gebrek aan sociale
cohesie en controle, wat maakte
dat sommige bewoners een deel
van deze publieke ruimte illegaal
ingenomen en toegevoegd hadden
aan hun tuin. Dit leidde dan weer
tot vertuining en groenafvalstorten.
Eveneens ontbrak een duidelijke
onthaalfunctie aan alle hoofdingangen en kruisingen van wegen.
Fietsers moesten zoeken naar het
fietspad en aan de oversteek van
de Kruisschanslei moest men 2
haakse bochten nemen om de
overkant te bereiken.

Verloop van de werken
Begin augustus 2019 werden alle
ongewenste bomen gekapt.
Waardevolle of toekomstbomen
werden gespaard en de vele
wilgen werden geknot of tot stompen gezet. De grondwerken werden aangevat nadat alle storende
hekwerken en storten werden opgeruimd. De nieuwe waterpartij
werd uitgegraven en de bestaande
vijver werd geherprofileerd. Tijdens
de werken stootte men op een
puinstort en kasseiopslag. Deze
inerte stoffen werden uitgezeefd.
Na het plaatsen van schanskorven
en het maken van 2 nieuwe waterpartijen werden 2 houten bruggen
en een platform in FSC gelabeld
hout aangelegd. Samen met de
buurt werd een nieuw, inheems
groenscherm aangelegd ter afscherming van de tuinen en de
naastliggende bedrijven. Begin
2020 werden de werken gestart
aan de recreatieve infrastructuur.
De asfaltroute werd afgegraven en
het kruispunt met de Kruisschanslei
heraangelegd. Het fietspad werd
uitgevoerd in een waterdoorlatende verharding. De speeltuin
werd gerealiseerd en om snel tot
een bloemrijk resultaat te komen
werden inheemse weidebloemmengsels ingezaaid.
adres: zone tussen de Mechelsesteenweg (N1) en Kruisschanslei
oppervlakte: 3 ha: 2,70 ha voormalige
spoorwegberm en 0,27 ha speeltuin
ontwerp: Anteagroup en gemeente
Kontich
groenaanleg en -onderhoud: Willems
(infrastructuur) en gemeente Kontich
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Diksmuide

Beringen

IJzerboomgaard

Kolenspoor

In 2008 werd de hoeve van het
Koninklijke Technische Atheneum
en de aanpalende gronden aangekocht door het provinciebestuur van West-Vlaanderen.
De gebouwen stonden op dat
moment leeg en hadden eerder
dienst gedaan als koeien- en
varkensstal en als slachthuis voor
de opleiding slagerij. In 2013
werden de eerste plannen opgemaakt. Een participatieproject
werd opgestart met buurtbewoners en jongeren voor de opmaak van de definitieve plannen
voor de speelzones en kampeerzones. De site is gelegen tussen
de IJzer en de zuidwestelijke omleidingsweg. Dit unieke domein
ligt aan de IJzertoren en op wandelafstand van het stadscentrum
en is aan het uitgroeien tot een
aantrekkelijke groen- en recreatiezone voor alle generaties. Bij de
natuurlijke speelzone werd veel
aandacht besteed aan speelinfrastructuur met o.a. waterplassen,
lichte hellingen, avontuurlijke
routes en speeltoestellen. Tijdens
vakantieperiodes kunnen jeugdgroepen komen kamperen op het
terrein en daarbij gebruikmaken
van de sanitaire voorzieningen in
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de hoeve. Als centraal punt op
het domein zijn in de voormalige
stallen van de vierkantshoeve
een polyvalente ruimte met cafetaria, een fietscafé en een kinderboerderij voorzien. Zo wordt de
IJzerboomgaard een rust- en onthaalpunt voor de fietsers die de
Westhoek doorkruisen via de
IJzerdijk en de Frontzate.
In totaal werden 7.000 bomen en
struiken, en een fruitboomgaard
met 300 fruitbomen aangeplant.
Ook zijn er verschillende picknickvoorzieningen en pluk- en moestuinen met kleinfruit die door
bezoekers, scholen en de vzw De
Groene Kans kunnen worden
gebruikt.
adres: IJzerdijk 41
oppervlakte: ca. 23 ha
ontwerp: Buro Geert Bossaert, Moorslede i.s.m. Studio Basta, Kortrijk
groenaanleg:
• bomen en struiken : groendienst
Provincie West-Vlaanderen
• pluktuinen: De Groene Kans
• groenonderhoud: groendienst
Provincie West-Vlaanderen en
De Groene Kans, Diksmuide.

Voor het transport van steenkool
werd een dubbele spoorlijn aangelegd van Beringen-Mijn tot aan het
Albertkanaal. Heden is het spoorlijntraject enkel nog een relict. In
de zoektocht naar een herbestemming werd het gebied als een
groene oase omschreven. Daarom
was de inrichting als landschapspark de meest logische optie. In
2013 startte de ontwerpfase met
uitvoering in 2016-2017.
Volgens de Ferrariskaart bestond
Beringen grotendeels uit heide en
cultuurgronden. Begin 20e eeuw
veranderde het landschap drastisch
onder invloed van de steenkoolontginning. Bij de sluiting van de
steenkoolmijn in 1989 onderging
het landschap opnieuw een metamorfose waarbij de omgeving verruigde. Na het verwijderen van de
wildgroei in 2014 werd de spoorlijn
terug zichtbaar alsook de Claveauweg met rode esdoorndreef.
Een totaalvisie met behoud van
een cultuurhistorische spoorlijn in
relatie met de omgeving drong zich
op. Landschapsduiding kwam er via
de ‘Kastanje-huisstijl’, en van
achterstallig beheer evolueerde dit

naar een natuurlijker beheer. Er
was ook afstemming op de ontwikkelingen van be-MINE. Andere
realisaties waren de aanleg van de
fietsverbinding, de restauratie van
de spoorwegbrug en de aanleg van
een parking. Alle realisaties zijn
volgens de principes van integraal
waterbeheer uitgevoerd.
Voor het ontwikkelen van dit landschapsproject waren er verschillende partnerschappen. De N.V
Mijnen zorgde voor de verkoop van
de site aan de stad. Het provinciebestuur en Toerisme Limburg droegen zowel inhoudelijk als financieel
bij. Ook Onroerend Erfgoed Vlaanderen, Toerisme Beringen en het
Regionaal Landschap Lage Kempen
waren belangrijke spelers.
adres: Beringen-Mijn - Albertkanaal.
oppervlakte: 6,8 ha
kostprijs: €1.078.000 (incl. btw)
subsidies: €453.000 Provincie Limburg
ontwerp: Het Beeld Van Morgen,
Beringen
groenaanleg: Groenbedrijf Van
Vlierden, Pelt
groenonderhoud: Regionaal Landschap
Lage Kempen en tuinaanleg J&K,
Herk-de-Stad.

Groene gemeente
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Gent

Antwerpen
Ekeren Rozemaaipark

Bloemekenspark
Het Bloemekenspark ligt in de dichtbebouwde 19e-eeuwse Bloemekenswijk, gebouwd rond de vroegere
textielfabrieken en langsheen het
kanaal van de Lieve. Na stopzetting
van de industriële activiteit is het gebied ontwikkeld tot een ware stadsjungle. De realisatie werd opgedeeld
in 3 fases waarbij in 2019-2020 de
2e fase werd aangelegd. Het park zal
in de toekomst ca 8,5 ha. bedragen
en maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject ‘Het getouw’.
De Bloemekenswijk had nood aan
groene rust- en flaneerruimtes en
prikkels voor speelnatuur. In het ontwerp ging veel aandacht naar buitenspelen (fantasie prikkelen, op
ontdekking gaan, ontwikkeling van
motoriek, leren omgaan met risico's,
...) en de rustgevende invloed van de
natuur. Het park is een natuurrijke
plek met veel water. Het ligt in een
kwelgebied met een specifieke,
waardevolle vegetatie. Het meeste
groen in het park is niet aangeplant
maar spontaan gegroeid. Het behoud
van de bijzondere natuurwaarden
was van meet af aan het uitgangspunt. Bestaande landschappelijke
kwaliteiten werden versterkt. De historische loop van het kanaal van de
Lieve is terug zichtbaar gemaakt. De

exoten werden verwijderd waardoor
de spontane onderbegroeiing van
meidoorn en wilde rozen meer licht
kregen en rijker bloeien.
De industriële voorgeschiedenis
werd mee opgenomen in het ontwerp. Het terrein is bezaaid met artefacten die door kruiden en struiken
overwoekerd zijn. Om het ecologisch
evenwicht zo min mogelijk te verstoren zijn enkel afval en gevaarlijke
voorwerpen verwijderd. Ook is ingezet op de bereikbaarheid en doorgang voor fietsers en voetgangers.
Over de Lieve loopt nu een fietsbrug
die de Bloemekenswijk verbindt met
de fietsas Wondelgem en het centrum van Gent. Omdat het park een
ecologisch waardevolle zone is, werd
bewust gekozen de werken uit te
voeren buiten het broedseizoen en
vóór de natte wintermaanden. Zo
werd de impact op het milieu tot een
minimum herleid.
adres: gebied tussen de Roggestraat,
Gaardenierspad & Balenmagazijnstraat
oppervlakte: 2 ha
ontwerp: Stad Gent, i.s.m. Fris in het
landschap, Gent en Sweco
technisch uitvoeringsdossier en
projectopvolging: Atelier Ruimtelijk
Advies, Berchem
groenaanleg en onderhoud:
Dirk Bauwens, Evergem

In juni 2016 werd het Masterplan
Rozemaai goedgekeurd. Het schetst
een toekomstbeeld voor een
groene en recreatieve omgeving en
schept een stedenbouwkundig
kader voor bestaande en nieuwe
bebouwing.
Het hart van de wijk is de Donkse
Beek die centraal door het gebied
loopt. Tot in de jaren vijftig gaf ze
verbinding vanuit Ekeren en de
Oude Landen met de rivier Het
Groot Schijn. Door ophoging van het
terrein verdween de beek grotendeels en werd een sociale woonwijk gebouwd. De open ruimte
bleef braak liggen en ontwikkelde
zich tot een bos met voornamelijk
populieren, wilgen en berken.
Het opnieuw openleggen van de
gedempte beek gaf aanleiding om
een bijzonder park aan de woonwijk toe te voegen. Aansluiting op
de omliggende natuurgebieden verankert het Rozemaaipark in zijn
omgeving. De veelzijdige programmering van het park, voor jong en
oud, verbetert de sociale cohesie in
de wijk en stimuleert sociaal-culturele bedrijvigheid. De beek dient
als buffer voor het regenwater voor

de hele wijk, het park fungeert als
koelteplek en is een biotoop voor
heel wat fauna en flora.
De karakteristieke ruimtelijke eigenschappen van Rozemaai zijn weer
ervaarbaar en er worden nieuwe
kansen geboden voor natuurontwikkeling, waterberging en recreatie.
Een overkoepelende beeldkwaliteit
creëert een herkenbare identiteit:
een waterrijke en groene woonomgeving die uitnodigt tot verblijf en
ontmoeting, sport en spel. Langs de
beekvallei is het bos vervangen
door een park met volkstuintjes,
speelplekjes, picknickplaatsen, uitkijkpunten, ... Hier is ruimte voor
wijkfeesten en andere evenementen.
adres: Rozemaaipark
jaar van realisatie: 2018-2019
oppervlakte: 10 ha
subsidies: Provincie Antwerpen
projectpartners: Stad Antwerpen, Infrabo,
Aquafin/Water-Link, Provincie Antwerpen,
PPS Pipelines, Air Liquide, Eandis
ontwerp masterplan: Buro Lubbers,
Vught (NL)
groenaanleg: Alonco Aannemingen,
Beveren
groenonderhoud: Tuinen van
Strydonck, Waasmunster
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Groene gemeente
1e laureaat | plein

2e laureaat | plein

Brugge

Antwerpen
Hoboken Kioskplaats

Balkonrotonde
Het openbaar domein is een van
de hoekstenen om de stad
klimaatbestendig en veerkrachtig
te maken. Vanuit de cluster Openbaar Domein wordt systematisch
ingezet op toekomstbestendig
beleid, ontwerp, onderhoud en
vernieuwing van de openbare
ruimte. In die geïntegreerde visie
en aanpak gaan ontharden en
vergroenen hand in hand.
Net omdat elke vierkante meter
telt, werden in Brugge al verschillende acties opgestart en uitgevoerd om de openbare ruimte
zoveel mogelijk te vergroenen en
te ontharden. De vele kleinschalige onthardingsacties en vooral
de som daarvan dragen bij aan de
klimaat- en waterrobuuste inrichting van het openbaar domein.
De balkonrotonde aan de achterkant van het station ziet er met
400 m² extra groen heel wat
minder grijs uit. Voorheen was dit
plein een betonnen vlakte met
enkele bomen aangeplant in
kleine grasperken. De uitbreiding
strekt zich nu uit tot het midden
van het plein. Er werd rekening
gehouden met de fietsbewegin-

18 | groencontact 2020 | 46 [5]

gen en de looplijnen. Zitbanken
zorgen voor een aangenamere
beleving.

De Kioskplaats ligt midden in het
centrum van het district Hoboken
en trekt dus veel passanten.

De zieke en afgestorven bomen
werden vervangen. Voor de
nieuwe aanplantingen werd
gekozen om vooral de aandacht
te vestigen op een constante
groenbeleving met het jaar rond
bloeiende vaste planten, bloembollen en zomerbloeiers. De
hoofdtinten blauw, paars en wit
springen hierbij in het oog. Er
werden maar liefst 9400 planten
aangeplant, samen met vele
bloembollen. De plantensoorten
werden gekozen door de plantenexperts binnen de stad.

Het groen rond de kerk bestond
voornamelijk uit gras met een
aantal grote, monumentale bomen.
Tijdens de heraanleg werden
deze bomen uiteraard gevrijwaard en werd er ook zo min mogelijk in de wortelzone gegraven.
Paden werden in functie van de
wortelzones aangelegd.

adres project: achterkant van NMBSstation
oppervlakte: 600 m²
ontwerp: Openbaar domein - Ontwerp
& Planning, stad Brugge (Cathy Calis)
groenaanleg en onderhoud:
Openbaar Domein, stad Brugge

Omdat biodiversiteit heel belangrijk is, werd gekeken of er minder
gras en meer beplanting kon worden aangebracht. Zo werden er
hagen van Ilex crenata ‘Convexa’
aangeplant die voor een lijnstructuur zorgen. In de plantsoenen
onder de bomen werd vooral Hedera aangeplant. In de plantvakken waar geen bomen staan,
werd gekozen voor bloeiende
planten. Zo wordt het plein niet
enkel groen maar ook extra kleur-

Passend in de filosofie van ontharding werd ter hoogte van de
ingang van de kerk slechts een
minimum aan verharding behouden voor ceremoniewagens.

rijk. Er werden bloembollen aangeplant (tulp, winterakoniet, anemoon,…) tussen een mengeling
van Aster, Miscanthus, Hemerocallis, Lychnis, Salvia, Echinacea, …,
wat maakt dat er jaarrond wel
iets van kleur in deze plantsoenen te zien is.
Even uitrusten en genieten van
deze groene oase kan ongestoord
op één van de bankjes.
adres: Kioskplaats
oppervlakte: 5460 m²
ontwerp: stad Antwerpen
(Jaana Perdieus)
aanleg verhardingen: Talboom, Puurs
groenaanleg en -onderhoud:
groendienst Hoboken

Groene gemeente
3e laureaat | plein

4e laureaat | plein

Bonheiden
Stationsplein
De heraanleg van het plein kadert
in de dorpskernvernieuwing van
Rijmenam. Dankzij de herinrichting is het terug een leefbaar
dorp geworden. Het groenontwerp moest de oorspronkelijke
waarden van het beschermd
dorpsgezicht versterken. Straten
zijn voorzien van kwalitatief
groen die het omliggende landschap tot in het centrum trekken.
Door op een zorgvuldige manier
de beplanting te kiezen, wordt iedere plek anders beleefd. Per
straat werd op zoek gegaan naar
typerende groenstructuren en
kleuren. Tevens werd er gefocust
op biodiversiteit en een bijenvriendelijke beplanting.
Het ontwerpbureau heeft samen
met de gemeente gekozen voor
een natuurlijke ecologische
beplanting met een beleving van
geur en kleur, van zon en regen,
natuur pur sang! Inspiratie werd
gehaald uit de prairietuin en de
principes van Piet Oudolf. Het is
een plantengemeenschap van
bonte weelde met verschillende
soorten wuivende grassen en
vaste planten. Er werd gekozen
voor robuuste droogteresistente

structuurplanten die rijk en lang
bloeien met veel variatie in bladvorm, textuur en bloeiwijze. Door
het jaar heen, zorgen de variërende bloeitijden voor een andere
indruk. Elk seizoen heeft zijn
beleving en uitstraling, van bolgewassen in de vroege lente tot
zaaddozen in het najaar en de
winter.
Veel aandacht ging naar de voorbereiding voor de aanplant. De
ondergrond werd losgemaakt, de
zone werd gevuld met goede
leemachtige teelaarde met voldoende organische stoffen. Er
werd geen mest toegevoegd. De
grond werd afgedekt met een
beschermende toplaag van lava.
Er werden 6 grotere platanen
voorzien, een wadi en planten,
alles gefocust op de biodiversiteit.
adres: Stationsplein
oppervlakte: ca. 450 m²
ontwerp: Ingenieursbureau France,
Lier
groenaanleg en -onderhoud:
Krinkels, Londerzeel

Antwerpen
Borgerhout
Het pleintje was verouderd met
afgeleefde beplanting, loszittende kasseien en verwaarloosde
zitbanken. Het districtsbestuur
wilde het pleintje opwaarderen
tot een kleurrijke ontmoetingsplek. Begin 2019 werd een prijsofferte uitgeschreven voor een
kleurrijk beplantingsvoorstel dat
vernieuwend en passend is in de
omgeving. Met de bestaande
structuur, hoogteverschillen of
materiaalkeuze
diende
de
inschrijver geen rekening te
houden, aangezien er vanaf nul
ontworpen kon worden. Alle bestaande bomen (Juglans regia en
Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’)
werden behouden en dienden in
het ontwerp opgenomen te
worden.
Het ontwerp bestaat uit een aangepaste, golvende padenstructuur
met strategisch geplaatste zitbanken. Er werd een macho- en
prairiebeplanting in combinatie
met inheemse planten gebruikt
met de nadruk op onderhoudsvriendelijkheid en esthetiek. Er is
gekozen voor groepen hogere beplanting, echte prairieplanten en
inheemse planten. De paden-

Collegelaan

structuur wordt met cortenstaal
afgeboord en bestaat uit grijze
porfier dat erg toegankelijk is.
Twee op elkaar liggende boomstammen zorgen voor een
natuurlijke speelaanleiding voor
kinderen.
De groendienst zorgde voor de
grondbewerking en plantte alles
in eigen beheer aan. De afwerking werd uitgevoerd in lavasteentjes voor een optimale
waterhuishouding en als onkruidwering. Om het doorlopen in de
beplanting tegen te gaan, werden
boompalen gebruikt verbonden
met een staalkabel, in combinatie
met kastanjehouten hekwerkjes.
adres: Collegelaan-Kerkendijk
oppervlakte: 700 m² beplanting
ontwerp: Jan Spruyt, Buggenhout
groenaanleg en -onderhoud:
groendienst Borgerhout
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Groene gemeente
5e laureaat | plein

6e laureaat | plein

Lint

Hasselt

Oud-strijdersplein

Grote Markt

Het Oud-strijdersplein bestond uit
een grote parking met verschillende doorsteken. Ter hoogte van
de Liersesteenweg was de
middenberm volledig verhard en
aan de Kerkhofweg was de berm
totaal verwilderd. Een heraanleg
was dus meer dan wenselijk,
zeker omdat enkele jaren voordien de tuin van het woonzorgcentrum met veel succes werd
heraangelegd. In een eerste fase
werd de verouderde fietsenstalling afgebroken en een nieuwe
werd gebouwd aan de ingang van
het dienstencentrum. Een andere
doorsteek werd verkleind en
ontoegankelijk gemaakt voor gemotoriseerd verkeer. Aan het
monument van de onbekende
soldaat kwam er een herdenkingsruimte en een nieuw monument, ter nagedachtenis van de
Lintse slachtoffers bij het bombardement van Mortsel in WOII, werd
geplaatst. De bestaande openbare verlichting werd vervangen
door LED-verlichting en ook aan
het monument werd dezelfde
energiezuinige LED-verlichting
toegevoegd.
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Er werd onthard door verhardingen
op te breken en er plantvakken
van te maken. Ook de verwilderde beplantingen werden opgeruimd en vervangen door
nieuwe aanplantingen. Om alle
nieuwe planten optimale groeikansen te geven werden er verschillende grondverbeteringsmiddelen toegepast. Ter hoogte
van de kapel werd een Tilia cordata als een vredesboom aangeplant. Verspreid over de nieuwe
groenzone werden 5 Pyrus calleryana ‘Chantecleer’ aangeplant.
Voorts werden heel wat vaste
planten en bloembollen gepoot,
vergezeld van een 7-tal heestersoorten, meer bepaald Hydrangea, Rosa, Ligustrum, Viburnum
en Osmanthus.
adres: Oud-strijdersplein
oppervlakte: 3300 m2
ontwerp: Atelier Parkoer, AntwerpenBerchem
aanleg: Houwelyckx Wegenbouw,
Sint-Katelijne-Waver
onderhoud: groendienst Lint

Enkele uitgangspunten die het
stadsbestuur vooropstelde voor de
heraanleg waren een autoluwe,
ruimere en beter gestructureerde
Grote Markt verkrijgen. Hierbij
moest de aanplanting van nieuw
groen zorgen voor extra beleving.
Drie zilverlindes (Tilia tomentosa)
accentueren een nieuw kunstwerk
aan de westzijde van het plein.
Een bewuste keuze omdat de
soort zeer goed gedijt in stedelijke
milieus, zelden last heeft van
ziektes en in de herfst mooi geel
verkleurt. Maar de echte blikvanger vormt een 15 m hoge
doornloze valse christusdoorn
(Gleditsia triacanthos ‘Inermis’).
Die kreeg een zeer centrale plek,
nabij de terraszone van de omliggende horecazaken. De plaatsing
was een huzarenstukje. Met uitzonderlijk transport werd de kolos
doorheen de smalle straatjes aangevoerd waar een 100 ton zware
kraan de christusdoorn in zijn
betonnen boombunker hees. Om
de overlevingskansen te maximaliseren nam de stad allerhande
maatregelen die de ondergrondse
omstandigheden optimaliseerden.
Zo kreeg de boom een dubbele

verankering met staven zowel in
de bodem als aan de boombunker.
Deze boombak van 8 bij 8 meter
werd voorzien van beluchting en
vochtsensoren. De beluchting
stimuleert de vitaliteit en de groei
van de boom. De vochtsensoren
sturen de bewatering van de
boom volledig automatisch aan.
De bak zelf werd na het planten
opgevuld met een speciaal grondmengsel. Om echt niets aan het
toeval over te laten, koos de stad
ook voor een extra lange waarborgtermijn van 3 jaar. Na de
plaatsing werd het plantvak afgewerkt met hetzelfde type bestrating als het plein. En Hendrik en
Katrien, die zagen dat het goed
was.
adres: Grote Markt
oppervlakte: ca. 500 m²
groenaanleg: Groenbedriijf Van
Vlierden, Pelt

Groene gemeente

Beveren

Hoge Wegel

1e laureaat | laanbeplanting

Harelbeke

Evangeliestraat

Molenstraat-Rootenstraat

5e laureaat | laanbeplanting

Minneplein

2e laureaat | laanbeplanting

3e laureaat | laanbeplanting

Genk

Ieper

Genk

Molenblook

4e laureaat | laanbeplanting

Lint

Kinderstraat

6e laureaat | laanbeplanting

groencontact 2020 | 46 [5]

| 21

Groene gemeente
1e laureaat | omgevingsgroen

2e laureaat | omgevingsgroen

Harelbeke

Denderleeuw

Schooltuin AHA

De Palaver

Naar aanleiding van de omvorming van stedelijke gemeenteschool naar kunstacademie (AHA)
werd ook de steriele buitenomgeving aangepakt. De opzet was
het creëren van een groene,
levende wandel- en beeldentuin
in deze oude en nogal grijze
stadswijk.
Er is in de tuin een duidelijk contrast tussen harde geometrische
lijnen enerzijds, en natuurlijke
vormen of beplanting anderzijds.
Er werd een strak pad in stapstenen voorzien, dat functioneel
is maar toch een speels effect
heeft door de lage bodembedekkende vaste planten (Waldsteinia
ternata) tussen de tegels. In de
tuin werden verschillende gladde
betonblokken voorzien als sokkel
voor het exposeren van kunstwerken.
Op een terras met robuuste tafel
en zitbanken kan men tussen de
kunstwerken in het groen praten,
verpozen, … Deze plaats kan ook
gebruikt worden om kunst vorm
te geven. De academie wordt zo
naar buiten gebracht. Een ruime,
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gerecupereerde fietsenstalling
met waterdoorlatende klinkers
flankeert de ingang en stimuleert
zachte mobilteit.
De natuurlijke beplanting bestaat
uit ongeschoren massieven met
wintergroene heesters (o.a.
Viburnum tinus en Skimmia). Ook
zijn er steeds terugkerende combinaties van groepen vaste planten, doorweven met repeterende
accenten van structuurvormende
vaste planten. Meerstammige
Acer griseum en Cornus kousa var.
chinensis zijn als karaktervolle
structuren aangeplant. Er werd
een schaduwtuin gecreëerd met
aandacht voor texturen en bladvormen. Geometrische patronen
in de beplanting worden gevormd
door blokken van Prunus lusitanica 'Angustifolia', een groen
knipoog naar de sokkels.
adres: Tientjesstraat-Veldstraat
oppervlakte: 500 m²
ontwerp: groendienst Harelbeke
(Yann Raes)
groenaanleg en -onderhoud:
groendienst Harelbeke

De Palaver is dé centrale ontmoetingsplek in de wijk Hemelrijk. De
nieuwe, aangename plek biedt de
kans om gemeenschapsvormende
functies als spelactiviteiten voor
jonge kinderen en tieners, en ontmoetingsmogelijkheden voor gezinnen en senioren te combineren.
Het is een ruimte waar kwetsbare
inwoners aandacht krijgen en men
vele activiteiten organiseert.
Het ontmoetingshuis wordt uitgebouwd a.h.v. het STEK-model. 4
functies staan centraal, nl. ontmoeten, leren, verwijzen en politiseren. Hieraan worden 4 basisvoorwaarden gekoppeld: toegankelijk zijn, samenwerken, participatief werken en bewaken van de
autonomie van elke partner. In het
ontwerp voor de buitenruimte werd
ingezet op het creëren van een
aangename sfeer. Elke doelgroep
kreeg zijn specifieke plek zonder dat
het sociale interactieve aspect verloren ging. De verschillende ruimtes lopen namelijk in elkaar over.
De tuinzone aan de ‘hangout’
wordt gebruikt om te chillen. Het
ontmoetingscafé kreeg een extra
terraszone. Tegen de gevel werden
banken voorzien met het logo van

De Palaver. Als er geen binnenactiviteiten zijn, blijft de buitenomgeving steeds toegankelijk.
De realisatie kwam tot stand door
samenwerking tussen verschillende
gemeentelijke diensten. Omdat
onderhoudsvriendelijkheid een belangrijk aspect is koos men voor
duurzame materialen. Schanskorven en grote betontegels geven
structuur aan de tuinzones. Waterdoorlatende paden dragen bij aan
het speelse karakter. De keuze voor
prairiebeplanting lag voor de hand.
Het lavabed en de dichte beplantingsnorm zorgen dat onderhoud
zich in het 1e jaar beperkt tot het
wieden van onkruid. Nadien volstaat het jaarlijks terugsnoeien van
de planten. Door de variatie aan
bloembollen en prairiebeplanting
is er een kleurenpallet vanaf het
voorjaar tot de herfst. In de winter
zorgen droge planten voor een mooi
wintersilhouet. Ook is een moestuin
aangelegd die door buurtbewoners
wordt onderhouden. Hier worden
biologische groenten en vele andere gewassen geteeld en gedeeld.
adres: Seringenlaan 1
groenaanleg en -onderhoud:
gemeente Denderleeuw

Groene gemeente
3e laureaat | omgevingsgroen

4e laureaat | omgevingsgroen

Genk

Hasselt

Sint-Martinuskerk

Blauwe Boulevard

Het Genkse stadscentrum kent een
aanzienlijk niveauverschil. Met de
komst van een nieuwe appartementsontwikkeling kwam de
vraag om een verbeterde voetgangersverbinding tussen het
hoger en het lager gelegen centrumgebied te voorzien. Om deze
verbinding te realiseren, werd de
pastorijtuin, die vroeger volledig
afgesloten was en een privékarakter had, grotendeels publiek
toegankelijk gemaakt.
De toegangs- en garagepoort
behorende tot de pastorij werd
gecontroleerd open gesteld. Een
aanzienlijk deel van de tuin werd
heringericht als een compacte parkzone met hierin een verbindende
trappenpartij geïntegreerd. Om
voldoende privacy voor de aanpalende percelen te garanderen,
werd het pad omgeven door groen
en werden op strategische plekken
groenschermen of hagen aangeplant. Bijkomend is er zowel
onderaan als bovenaan de trappenpartij de mogelijkheid om de
tuin af te sluiten.

De trappenpartij door de pastorijtuin is uiteraard uitgerust met de
nodige leuningen en markeringen
zodat de zone voor iedereen maximaal toegankelijk is. Voor mensen
met een rolstoel of een rollator die
even gemakkelijk de verbinding
met het stadshart moeten kunnen
maken, werd er in de groene zoom
rond de kerk een bijkomende hellingbaan aangelegd. Dit tracé werd
voorzien van de nodige rolstoelbeveiliging en rustbordessen. De
hellingbaan vertrekt, net zoals de
trappenpartij, vanaf het nieuwe
pleintje van de appartementsontwikkeling en leidt naar het
lager gelegen plein, waar zich ook
de hoofdtoegang tot de Sint-Martinuskerk bevindt. Vanaf hier kan
ook voor deze bezoekers op een
eenvoudige manier aansluiting
gemaakt worden met de winkelstraten.
adres: verbinding Molenstraat Berglaan
oppervlakte: ca. 2.000 m²
ontwerp: Tractebel Engineering, Hasselt
groenaanleg en groenonderhoud:
Jan Roebben, Bilzen

Na de realisatie van het woon-,
winkel- en horecaproject Quartier
Bleu en de ondergrondse parking
werd het openbaar domein
ingericht. Via de aanleg van een
kwaliteitsvol openbaar domein
wou men de relatie met het omliggende stadsdeel verbinden en
versterken. Zo zijn er 5 doorsteken
naar de wijken, de autovrije
pleinen en het fietspad. Door het
maken van een brede fiets- en
wandelkade brengt men de
bewoners via trappenpartijen en
liften dichter bij het water. Het zijn
6 m brede promenades geworden
met laanbomen en zitelementen.

bepalende bomen, voornamelijk
Acer platanoides ‘Faassen’s Black’
met een stamomtrek van 60 tot
100 cm. Omdat de meeste bomen
eigenlijk op een enorme daktuin
staan, werden ze geplant in
kunststoffen boombunkers die
voorzien zijn van een bewaterings- en beluchtingssysteem.
Verder is er een talud aangelegd
met siergrassen en een groenzone met gras.
adres: Slachthuiskaai – Gelatine
Boulevard
ontwerp: THV Arcadis/Sweco
groenaanleg: Groenbedrijf Van
Vlierden, Pelt

Alles werd uitgevoerd met dezelfde kwaliteitsvolle materialen
als het aanpalende gebied om zo
één geheel te creëren en dezelfde
sfeer uit te stralen. Maar er kwam
ook kwalitatief groen door de
aanplant van meer dan 148
nieuwe bomen in een 20-tal
soorten. De top 5 bestaat uit
Ulmus ‘New Horizon’, Quercus
cerris, Quercus phellos, Carpinus
betulus ‘Frans Fontaine’ en Cornus
mas. Op de centrale pleinen
plantte men grote straatbeeld-

groencontact 2020 | 46 [5]

| 23

Groene gemeente
1e laureaat | begraafplaats

2e laureaat | begraafplaats

Beringen

Ieper

Stal

Zillebeke

Vóór het omvormen van de begraafplaats bestond de oppervlakte
uit graven met horizontale dekstenen en verticale ‘ruggen’. Daarrond
was er blauwe kiezel en naakte
grond. Eerst werd overgegaan tot
een grote ontgraving. Daarna werd
aan de nabestaanden van de oudstrijders de toestemming gevraagd
om de dekstenen te mogen verwijderen om zo meer ruimte voor
groen te creëren.
De ‘ruggen’ werden op een stevige
fundering geplaatst. Na het herstellen van de graven werd er een minimale padenstructuur voorzien
bestaande uit megategels. De
grond werd verbeterd omdat het
vooral arme, gele grond was. De
ruimte die vrijkwam, werd beplant
met diverse vaste planten en heesters. Volgende soorten werden toegepast: Persicaria affinis ‘Superba’,
Pennisetum ‘Little bunny’, Hedera
helix ‘Arborescens’, Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’, Abelia
grandiflora, Thymus praecox, Anemone ‘Honorine Jobert’, … Deze
soorten zorgen voor een afwisselende bloei en sommige hebben
een meerwaarde omdat ze winter-
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groen zijn. Daarnaast is er ook een
funeraire erfgoedzone aangelegd
met graven die door de heemkundige kring werden geselecteerd als
grafkunst. Deze graven werden in
een halve cirkel teruggeplaatst rond
5 graven van Russische krijgsgevangenen. De halve cirkel werd ook
groen ingekleed met verschillende
vasteplantensoorten en heesters.
Langs de hoofdweg werd linde en
veldesdoorn aangeplant. Ook werden er 3 verschillende bloemmengsels ingezaaid, aangevuld met
verschillende bloembollen die in
het voor- of najaar bloeien. Met de
recuperatie van de grafstenen werden ook 4 insectenhotels gemaakt
die in het bloemrijk grasland staan.
In 2021 wordt er binnen deze zone
ook een imker actief.
adres: Heerbaan 201
oppervlakte: 2944 m²
ontwerp: stad Beringen
groenaanleg: stad Beringen en Dolmans Landscaping, Beringen
onderhoud: stad Beringen

Deze renovatie kadert binnen de
totaalvisie die op de Ieperse
begraafplaatsen wordt doorgevoerd waarbij efficiënt ruimtegebruik, duurzaam groenbeheer en
gemengd parkgebruik centraal
staan. Niet-hernieuwde concessies
worden verwijderd en zorgen voor
vrije ruimte die inbreiding mogelijk maakt. Ook komen esthetisch
waardevolle en beeldbepalende
graven voor hergebruik in aanmerking.
Het stadsbestuur kiest resoluut
voor het groene begraafplaatsenconcept. Zo worden de steenslagpaden omgevormd naar verstevigde graspaden. De hoofdpaden blijven in klinkers, kasseien en
asfalt om zo de toegankelijkheid
met rollend materieel te garanderen. Door de heraanleg evolueert
de begraafplaats naar een park of
landschapspark, afhankelijk van
de grootte. Groener betekent een
aangenamere omgeving die uitgroeit tot een goed toegankelijke
rust- en ontmoetingsplaats voor
nabestaanden, lotgenoten, buurtbewoners en passanten. Daarbij
versterkt een groene begraaf-

plaats in een verstedelijkte buurt
de rol van buurtgroen. Een steriele
versteende omgeving wordt omgevormd naar een groenere,
natuurlijkere omgeving met meer
natuurwaarde. Een grote diversiteit aan groenblijvende en bloeiende planten en afwisselend kort
gemaaid gras en extensieve graspartijen evolueren mits duurzaam
beheer naar meerjarige kruidachtigen waardoor de omgeving
interessanter wordt voor fauna en
flora maar zeker ook voor buurtbewoner en bezoeker.
Op de begraafplaats werd in 2017
een aanplakking doorgevoerd voor
alle verlopen concessies, verwaarloosde graven en niet geconcedeerde graven. In het najaar van
2019 werd de begraafplaats ontruimd en ontgraven. Daaropvolgend werd de begraafplaats
omgevormd in functie van duurzaam beheer zonder gebruik van
pesticiden. Steenslagpaden werden verstevigde graspaden, vrijgekomen graven zijn omgevormd
tot graszones of worden beplant.
De vrijgekomen plaatsen zullen
enerzijds dienen voor inbreiding

Groene gemeente
3e laureaat | begraafplaats

Antwerpen
Antwerpen
en anderzijds zullen open plekken
permanent beplant blijven.
Bestaande waardevolle bomen
werden behouden en nieuwe werden toegevoegd. De plantenkeuze
is bijenvriendelijk zowel bij
bomen, struiken als vaste planten.
Er werden een 3-tal zithoekjes
gerealiseerd en begraafplaatsmeubilair geplaatst, zoals een gieterstand. Op de begraafplaatsen
wordt het circulair bouwprincipe
geïntegreerd waarbij arduinen
elementen hergebruikt worden als
preekstoel, sokkel, paaltjes voor
strooiweide, vloerplaten voor zitplaatsen, …
Het kerkhof werd maximaal ontsloten gezien het centraal in de
dorpskern ligt. Hierbij gaf de
Ieperse Stedelijke Adviesraad voor
Toegankelijkheid (ISAT) tips. De
omvorming gebeurde in synergie
met de dorpskernvernieuwing die
ook in deze periode werd uitgevoerd.
adres: Zillebekedorp
oppervlakte: 7000 m²
ontwerp dorpskernvernieuwing:
Andy Malengier, Zonnebeke i.s.m.
Antea Group

De parkbegraafplaats is een beschermd landschap waar jaarlijks
ca. 1250 Antwerpenaren hun laatste rustplaats krijgen. Bezoekers
vinden er o.a. bossen, monumentale dreven, oude bomen, grachten, vijvers, funerair erfgoed met
rustplaatsen
van
bekende
Vlamingen, vernieuwende gedenkplaatsen, meditatieve rust,
biodiversiteit en wandel- en
joggingpaden. De visie bij de
oprichting in 1911 was dat men
er niet enkel zou komen om
doden te bezoeken, maar ook om
te komen wandelen. Schoonselhof is echter niet opgevat als een
klassiek stadspark, noch als een
natuurgebied. Men opteerde voor
het transformeren van deze
actieve begraafplaats van een
dode naar een levende plaats
d.m.v. 3 beheermaatregelen, nl.
verschraling, extensief maaibeheer en schaapbegrazing.
De overgang van grijze naar
groene begraafplaats werd meer
dan 10 jaar geleden ingezet met
het invoeren van een systematische verschraling van het landschap. Maaisel werd afgevoerd en

Schoonselhof

bemesting stopgezet. Na enkele
jaren werpt het zijn vruchten af.
Zeldzame plantensoorten verschijnen, insecten krijgen meer
overlevingskansen, een keten van
leven herstart, een natuurlandschap keert terug en de biodiversiteit verhoogt. Het maaibeheer
wordt nog efficiënter omdat de
maaifrequentie verlaagt en de
hoeveelheid maaisel daalt. Het
Schoonselhof toont hoe heischraal
grasland is teruggekeerd als meer
waardevol alternatief voor een
strak gemaaid, ecologisch weinig
waardevol gazon.
Als logisch vervolg werd extensief
maaibeheer ingevoerd. Zones die
zich leenden voor verandering in
maaibeheer, in totaal 9,5 ha., werden afgebakend en opgenomen
in een beheerplan. Met communicatieborden werden de maatregelen en hun voordelen aan de
bezoeker verduidelijkt. Een in
2018 door Natuurpunt uitgevoerd
onderzoek staafde de aanwezigheid van 9 zeldzame plantensoorten op een totaal van 289
geïdentificeerde plantensoorten.
Een treffend voorbeeld is de

gevlekte orchis die vroeger zelden
voorkwam maar nu welig tiert op
vele taluds die slechts eenmaal
per jaar worden gemaaid.
Schoonselhof telt bijna 8 km aan
grachtkanten. Om te vermijden
dat de taluds ervan dichtgroeien,
werden ze in het verleden machinaal gemaaid. Om verdichting
van de ondergrond, beschadiging
van boomstammen en lawaai van
machines te vermijden, begrazen
sinds mei 2020 ca. 150 Kempense
heideschapen de grachtkanten op
een duurzame en milieuvriendelijke manier. Invasieve planten
en te hoge struiken worden
teruggedrongen, de biodiversiteit
verhoogt, er ontstaat een
gevarieerde kruidlaag, het beschermde landschap behoudt zijn
natuurlijk voorkomen en de
begraafplaats krijgt nog meer uitstraling van rust en bezinning.
adres: Krijgsbaan 100
oppervlakte: 88 ha
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Groene gemeente
1e laureaat | speelgroen

2e laureaat | speelgroen

Antwerpen
Brugge
Hoboken Meetjeslandstraat De Bijenkorf
Dit pleintje ligt in een druk
bevolkte wijk waar sowieso al
weinig groen aanwezig is. Het
plein bestond eigenlijk uit een
grasveld met 4 grote platanen en
een heesterplantsoen met 4
Gleditsia’s. Het was eerder een
oubollig kleurloos plein met veel
verharding.
Vermits de straat op deze plaats
wel een pak smaller kon, werd het
asfalt uitgebroken en het plein
vergroot. Zodoende is dit een
mooi voorbeeld van ontharden.
Aan de rand van het plein, waar
ook veel zon komt, werd gekozen
voor plantsoenen met bloeiende
planten: Cornus, Perovskia, Achillea,
Geranium, Phlomis, Sedum, …
Onder de bestaande Robinia werd
een mooi houten zitplatform gecreëerd. Om doorlopen te voorkomen werd er rond het platform
ook een beplanting van Ilex meserveae ‘Blue Prince’ aangeplant. Zo
blijft een groot deel van het plantsoen jaarrond groen en krijgen we
door de hoogte van deze heesterpartij ook wat reliëf op het plein.
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Na overleg met de buurtbewoners
werd gekozen om geen echte
speeltoestellen te installeren
zoals schommels of glijbanen. Om
kinderen toch ruimte te geven om
te bewegen werd daarom wel wat
speelgelegenheid gecreëerd. Dit
werd in het bestaande gras onder
de grote platanen voorzien.
adres: Meetjeslandstraat
oppervlakte: 1330 m²
ontwerp: stad Antwerpen
(Sara Franceschi)
houten platform: Jef Jaspers, Essen
spelaangelegenheden:
Verbruggen, Temse
groenaanleg en -onderhoud:
groendienst Hoboken

De buiteninfrastructuur van basisschool ‘De Bijenkorf’ was al een
tijdje aan vernieuwing toe. In 2019
pakten men de schoolspeelplaats
langs de Damse Steenweg aan.
Oorspronkelijk was de speelplaats
nog volledig verhard en bovendien
zeer onveilig door opstekende wortels. In overleg met de directie,
leraren en leerlingen werkte men
een ontwerp uit. De basisschool
bezit een grote weide achteraan het
schoolgebouw, waar de leerlingen
naar hartenlust in het groen kunnen spelen. Op de speelplaats koos
men daarom voor een gedeelde
aanleg in groen en in betonverharding. Het steppen, fietsen en voetballen blijft hierdoor mogelijk.
Het gedeeltelijk vergroenen van de
speelplaats was een essentieel
programmapunt. Men integreerde
hiervoor een bespeelbare graszone.
Twee grasheuvels vormen het
tegengewicht voor de stenen heuvel met zandbak op de betonvlakte. Een uitdaging in het
ontwerp was de groenzone langs
de kant van de Damse Steenweg.
Hierin staan 7 waardevolle lindes.
Het probleem met deze groenzone

was dat de kinderen steeds over
de lage afsluiting klommen om
erin te spelen. Hierdoor verdichtte
de bodem onder de lindes aanzienlijk. Men zocht naar een gunstig compromis voor de kinderen
en voor de bomen. De oplossing
was de aanplant van kleinfruit
onder de lindes. De groenzone
sloot men af met een kastanjehouten afsluiting met wijde mazen en
een poort. Zo kunnen de kinderen
onder begeleiding het fruit gaan
plukken of ze kunnen aan het fruit
door hun handjes door de mazen
te steken. Zo ook wordt bodemverdichting tegengegaan.
Onder de speelplaats plaatste men
3 regenwaterputten om het hemelwater van de speelplaats en het gebouw vertraagd af te voeren naar
de naastliggende poldergracht. Een
vierde regenwaterput dient voor het
sanitair in het schoolgebouw.
adres project: Damse Steenweg 30
oppervlakte: ca. 1.250 m²
ontwerp: Openbaar Domein –
Ontwerp & Planning, stad Brugge
(ontwerp: Ilse Vansevenant)
groenaanleg: Mahieu, Oudenburg
groenonderhoud: Openbaar Domein,
stad Brugge

Groene gemeente
3e laureaat | speelgroen

4e laureaat | speelgroen

Zottegem

Harelbeke

Droombergen

Harlemboislaan

Sinds 2013 stond de pastorie van
Oombergen er verlaten bij. Al
spoedig verkommerde het monumentale gebouw en werd de grote
tuin overwoekerd met bamboe,
brandnetels en bramen. Enkele
enthousiaste buurtbewoners wilden hier verandering in brengen.
Na een participatiemoment stelden ze samen met de kerkfabriek
een subsidieproject op en dienden
dit in via PlattelandPlus. Bij het
zien van zoveel enthousiasme in
het dorp engageerde ook de stad
zich om in het project mee te
stappen. Het werd geen top-downproject maar een co-creatie tussen
inwoners, de kerkfabriek, de naburige school en de stad. Dit zorgde
voor een brede gedragenheid bij
de buurt, een gedeeld mede-eigenaarschap en vooral veel respect
voor het laatste stukje natuur in de
dorpskern.
Met ijverige buurtbewoners, leerkrachten en enkele experten werd
de woeste pastorietuin omgetoverd tot een ontmoetingsplek
voor jong en oud. Een bamboebos
werd ingeruild voor een houten
terras, er kwamen zowel schors-

als plankenpaden, en tussen de
monumentale bomen werden
duurzame spelprikkels ingeplant.
De vernieuwde groenzone is nu
een plaats waar men tot rust kan
komen, kan ravotten en waar je
elkaar kan ontmoeten. De kleuterschool die zich inmiddels omvormde tot natuurschool maakt
elke dag gebruik van het klaslokaal in openlucht.
Deze historische plek heeft een
echte ‘boost’ gekregen. Het speelbos is geen eindpunt in deze cocreatie maar luidt een nieuw begin
in. Er worden opnieuw activiteiten
georganiseerd en mensen ontmoeten elkaar in het hart van hun geliefde dorp, van Oombergen naar
Droombergen.
adres: Oombergenstraat, nabij de kerk.
oppervlakte: 0,5 ha
ontwerp: AIT architecten, Zottegem
i.s.m. de buurt
aanleg: Seghers tuin- en landschapsontwikkeling (paden en platform),
Boomhelden (boomverzorging en
speelnatuur), lokale vrijwilligers
onderhoud: lokale vrijwilligers
onderhoud speeltoestellen:
stad Zottegem

Naar aanleiding van de sloop van
een kaartershuisje werd van de
gelegenheid gebruikgemaakt om
de bijhorende, weinig toegankelijke groenzone volledig te herbekijken. Met de omvorming wou
men er een bescheiden ontmoetingsplaats voor jong en oud van
maken. Het is een ideale zone
om enkele natuurlijke speelelementen te integreren, in combinatie met het opwaarderen van
de biodiversiteit, de belevingswaarde en het educatief karakter.
Aangezien er een speelplein verderop is, was het niet de bedoeling
om speeltoestellen te plaatsen.
De omvorming is er gekomen na
overleg met verschillende belanghebbenden. Zo werden met
‘StadLandSchap Leie en Schelde’
(SLS) de potenties van speelnatuur voor deze groenzone bekeken. Hun voorontwerp werd
enthousiast onthaald door debuurtbewoners. Ook de MOSwerkgroep van de school, die de
groenzone actief wou gebruiken,
bracht bruikbare ideeën aan. Uiteindelijk werd het ontwerp uitgewerkt en gefinaliseerd.

Er werd een ondiepe wadi gegraven en met de uitgegraven
aarde werd een speelberm gevormd. Er werd een zone voorzien
voor het bouwen van kampen of
om creatief te zijn met takken en
hout. Enkele liggende stammen
kunnen dienen als speelelement.
De bomen werden behouden,
maar de weinig attractieve heestermassieven werden gerooid. In
de plaats kwam er een fruitzone
met klein fruit en twee appelbomen. Er werden nestkastjes opgehangen en een insectenhotel
geplaatst. De zone hierrond werd
ingezaaid om een bloemenweide
te creëren. De andere open vlakken werden ingezaaid met een
klassiek grasmengsel. Als groene
buffer t.o.v. het verkeer werd een
haag aangeplant, aangevuld met
een takkenwal. Zo verhindert
men dat kinderen verstrooid of
spelend de straat oplopen.
adres: Harlemboislaan-Zavelstraat
oppervlakte: 2000 m2
ontwerp: stad Harelbeke i.s.m.
StadLandSchap Leie en Schelde
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Groene gemeente
1e laureaat | eetbaar groen

Overijse
Hof van Eten
De voormalige pastorietuin in Terlanen wordt doorkruist door een
veelgebruikte trage weg. De tuin
werd de laatste jaren weinig beheerd. Door de interessante ligging,
de historie en de aanwezigheid
van waardevolle bomen werd de
tuin omgevormd tot een pluk- en
kringlooptuin waar natuurbeleving,
ontmoeting en educatie centraal
staan.

gemeente zijn er verschillende
druivenrassen aangeplant. Er werd
eveneens een boomgaard aangelegd met hoogstammige fruitbomen. Een grote picknicktafel biedt
bezoekers een mooie rustplek, met
zicht op het landelijke dorp en enkele waardevolle bomen. Zo zijn er
3 monumentale tulpenbomen en
een oude haagbeuk van ca. 200
jaar oud te bewonderen.

De uitvoering van de nieuwe tuin
is het resultaat van een samenwerking met verschillende scholen en
vrijwilligers. De aansturing en uitvoering gebeurde door het gemeentebestuur terwijl kleuters van
de nabijgelegen school hielpen bij
het inzaaien en planten, en de
leerlingen van de technische school
het titelbord uitfreesden. Op hun
beurt zullen vrijwilligers de aangeplante druivelaars onderhouden.

Bij het onderhoud van de tuin
wordt het kringloopprincipe toegepast waarbij al het snoeihout verwerkt wordt in een takkenwal of
gebruikt wordt voor vlechtwerk.
Bladeren worden ter plaatse gecomposteerd.

De toegangspoort tot de tuin bestaat uit een serregebinte dat zo
typisch is voor Overijse. Langs de
trage weg zijn eetbare planten
aangeplant. Het gaat hier zowel
over meer gekende planten als
over vergeten soorten. Naast elke
plant is een educatief bord geplaatst met de plantennaam en
meer uitleg over de oogstijd en de
toepassing van de plant. Omdat
Overijse bekend staat als druiven-

Om de biodiversiteit en de natuurwaarde te verhogen, wordt een
extensief maaibeheer toegepast.
Er wordt dus niet gemaaid omdat
het gras te hoog staat, maar wel
wanneer de wilde bloemen zijn
uitgebloeid en zaadjes hebben
verspreid op de bodem. Zo komen
er op termijn meer bloeiende
planten die goed zijn voor bijen en
insecten. De aandacht voor deze
bestuivers wordt versterkt door de
aanwezige insectenhotels.
adres: Kapelleweg
oppervlakte: ca. 1 ha
ontwerp, groenaanleg en -onderhoud:
gemeente Overijse, i.s.m. vrijwilligers

Hooglede

Fruitig geboortebos

2e laureaat | eetbaar groen

Brecht
3e laureaat | eetbaar groen

Eeklo
4e laureaat | eetbaar groen
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De Merel

Galgenhof

Groene gemeente
1e laureaat | plantenperken

Beringen
be-MINE

Izegem

Krekelstraat

2e laureaat | plantenperken

Bonheiden
4e laureaat | plantenperken

Brugge

Sint-Jansplein

3e laureaat | plantenperken

Kapel Rijmenam

Beveren

Gaverlandstraat

5e laureaat | plantenperken
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Ontdek de nieuwe generatie EV’s van Goupil

Ontdek de meest compacte Goupil: de nieuwe G2.
De G2 die uitblinkt door zijn modern design, soepel rijgedrag
en wendbaarheid, is gehomologeerd voor de openbare weg
en mag tot 600 kg laden. Zijn Lithium-batterij garandeert een
autonomie tot wel 100km. De G2 combineert licht gewicht
met stijfheid door een alu-cabine gekoppeld aan een stalen
buizenchassis. Door zijn ultra-compacte ontwerp geeft hij
toegang tot de smalste wegen.

G4M en G4L: de referenties inzake compacte
elektrische utilitaire voertuigen.
Zoekt u een utilitair, robuust, 100% elektrisch en performant
voertuig? De G4 past zich aan uw vakgebied aan dankzij de
vele beschikbare koetswerkversies en uitrustingen. Met zijn
Lithium-batterijen biedt de Goupil G4 u een laadvermogen tot
1,2 ton, een sleepvermogen van 1,4 ton en één van de kortste
draaicirkels op de markt (4 meter).

Uw exclusieve invoerder >
voor België.
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In Belgische première stellen we u de nieuwe G6 voor!
De G6, de nieuwste telg uit ons gamma, verzekert u prestaties van een hoog
niveau in de categorie elektrische utilitaire voertuigen.
Trouw aan het DNA van het merk biedt de G6 meer dan 1 ton laadvermogen
en een volume tot 9 m3. Aangepast aan ieder professioneel gebruik biedt de
G6 plaats voor 3 personen en wordt hij aangeboden in verschillende versies.

driven by nature
info@electricdrive.be - www.electricdrive.be

WE LEGGEN
DE LAT HOGER

@josephinehedger

DE WERKDAG VAN DE BOOMVERZORGERS HERUITGEVONDEN
De nieuwe Husqvarna T540i XP® tophandle en de Husqvarna 540i XP®
backhandle accukettingzaag vergroten uw efficiëntie en precisie.
En tegelijkertijd verminderen ze uw uitstoot en geluidsoverlast. Deze
duurzame en perfect uitgebalanceerde kettingzagen beschikken over
een intuïtieve interface, terwijl de prestaties vergelijkbaar zijn met een
40 cc-benzine. Hierdoor kunt u overal en altijd op het hoogste niveau werken.
Ontworpen voor u. Ontwikkeld voor de #nieuwekettingzaaggeneratie

HUSQVARNA
540I XP & T540I XP
ACCUKETTINGZAGEN

Bijenvriendelijke gemeente
De bijenvriendelijke gemeenten in 2020
Met deze wedstrijd voert het Departement Omgeving samen met de
VVOG promotie voor meer bijenvriendelijke gemeenten en de jaarlijkse
actie ‘De Week van de Bij’ (www.weekvandebij.be).
Voor dit wedstrijdthema schreven 66 gemeentebesturen zich in en gaven
ze te kennen dat ze dit jaar bijenvriendelijke realisaties en campagnes
hadden opgezet. In de zomermaanden werden alle gemeenten en hun
projecten bezocht. Aan 60 gemeenten werden 1, 2 of 3 bijensymbolen
uitgereikt in verhouding tot hun bijenvriendelijke acties met planten,
beheer, bijeninstallaties, sensibilisatie of een bijenwerkgroep.
Op de Finale werden de wedstrijdresultaten bekendgemaakt en werd de
stad Brugge uitgeroepen tot de Bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen in 2020. De stad ontving naast een diploma en infobord ook een
geldprijs voor de aankoop van bijenvriendelijke planten.
Hierna vindt u een beschrijving van de acties die Brugge als bijenvriendelijkste gemeente ondernam (p. 33) en van enkele andere BIJ-zondere realisaties in Vlaanderen (p. 34-36). Daarna volgt een fotocollage
van de andere bijenvriendelijke gemeenten (p. 37-42).
Voor een alfabetisch overzicht verwijzen we naar p. 54 en 55.

Brugge
Bijenvriendelijkste gemeente
in Vlaanderen in 2020
Gemeenten met 3 bijensymbolen
Beveren
Damme
Gent
Koksijde

Bonheiden
Diksmuide
Hasselt
Roeselare

Brugge
Genk
Knokke-Heist
Torhout

Gemeenten met 2 bijensymbolen
Aalter
Avelgem
Geel
Izegem
Oosterzele
Sint-Truiden

Antwerpen-Hoboken
Beringen
Harelbeke
Kortrijk
Sint-Katelijne-Waver
Staden

Antwerpen-Wilrijk
Berlaar
Hoogstraten
Oostende
Sint-Niklaas
Wevelgem

Gemeenten met 1 bijensymbool
Rudi Geerardyn | rudi@vvog.info

Juryleden
Bart Vandepoele, educator Departement Omgeving | Bruno Remaut, educator Departement
Omgeving | Rudi Geerardyn, adjunct-directeur VVOG, projectleider Openbaargroen-awards
en secretaris van de jury
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Alken
Antwerpen-Borgerhout
Antwerpen-Merksem
Boom
Dendermonde
Hooglede
Lint
Oudenaarde
Rumst
Steenokkerzeel

Antwerpen-Antwerpen
Antwerpen-Deurne
Berlare
De Panne
Duffel
Ieper
Machelen
Overijse
Schoten
Willebroek

Antwerpen-Berchem
Antwerpen-Ekeren
Blankenberge
Denderleeuw
Hamont-Achel
Kruibeke
Meulebeke
Retie
Sint-Gillis-Waas
Zottegem

Bijenvriendelijke
gemeente
Bijenvriendelijkste gemeente 2020

Gemeenten met
3 bijensymbolen

Brugge
Bijenvriendelijk Brugge
Bijenvriendelijke planten,
bomen en bloembollen
Brugge zet in op een bloeiende
stad. Men plant meer bloemen aan
zoals op brugjes, kaaien, stadsgebouwen, in bloembakken en perken. Er zijn allerlei plantvormen
zoals bloembollen, klimplanten en
bloeiende bomen. Vorig jaar stonden
er 135.000 bloembollen in 14 verschillende soorten in bloei van januari
tot juni. In het najaar van 2019 kwamen daar meer dan 500.000 bloembollen bij. Nieuw in 2020 was de
aanplant van een bijenvriendelijk
mengsel van 80.000 bloembollen.
De stad vergroent ook via de promotie van kleinschalig groen in de
woonomgeving: plantvakken, vensterbankgroen, (fruit)bomen, geveltuintjes, groendaken, tegeltuintjes,
verticale tuinen, drijftillen, plantbakken, muurvegetatie, ... Burgers
die hun voortuinen vergroenen
krijgen ondersteuning en een beloning. Bij het ontwerp van straten
bekijkt men waar er ruimte is om
groene elementen in te brengen.
Ook ondertekende Brugge het
bomencharter en startte een nieuwe
toelage voor het beheer van oude
bomen, dit in aanvulling op de
bestaande toelage voor onderhoud
van kleine landschapselementen.

Het beheer van
de publieke ruimte
Brugge heeft een zeer waardevol
patrimonium aan bossen, parken en
natuurgebieden. Men zorgt voor
wilde bijen en biodiversiteit door
specifiek beheer. Biodiversiteit
integreren is een evenwichtsoefening waarbij verschillende waarden
afgewogen worden: visuele kenmerken, gebruiksintensiteit, landschappelijke context, ... In bepaalde
groenzones ligt de klemtoon dan
ook meer expliciet op natuur dan in
andere. Het beheer wordt maximaal
gebaseerd op beheerplannen. Dit is
zo voor alle bossen en in 2019-2020

werd het wegbermbeheerplan geactualiseerd. Voor de stadsomwalling en de begraafplaatsen zijn de
beheerplannen in opmaak. Steeds
is er aandacht voor ongewervelden,
waaronder wilde bijen. Op basis van
onderzoek wordt het beheer geoptimaliseerd. Zo loopt er sinds 1994
wetenschappelijk onderzoek naar
ongewervelden in het stadsdomein
Beisbroek-Tudor. Men ontdekte zeer
zeldzame wilde bijen. Door natuurbehoud en door extra groene ruimte
te voorzien, realiseert men meerdere ecosysteemdiensten. Zo ondersteunt de stad de aankoop van
natuurgebieden door natuurverenigingen met een stedelijk subsidiebeleid.

Bijen-installaties
Het stadsbestuur en haar partners
ondersteunen zowel wilde als gedomesticeerde bijen door het plaatsen van bijenhotels en bijenhallen.
Deze zijn o.a. te vinden aan het
buurthuis Zwankendamme, Tudor,
de kinderboerderij, de basisschool
Brugge Noord, het natuurcentrum
Beisbroek, … Heel belangrijk is dat
er niet enkel een ecologische
waarde is maar ook een educatieve.
In het kader van het bijenplan worden de bestaande insectenhotels
onder de loupe genomen en zullen
de aanbevelingen in praktijk worden omgezet. Een nieuw model
wordt samen met de BuSO-school
De Varens gebouwd aan het natuurcentrum Beisbroek. Gelijkaardige
exemplaren zullen binnenkort in het
Brugse openbare domein terug te
vinden zijn. De herhaling en de herkenbaarheid doet meer opvallen en
voedt het imago als bijenvriendelijke stad. Het stimuleert de mensen
om er thuis ook iets aan te doen.
Het natuurcentrum leert in haar
educatief programma hoe insectenhotels worden gemaakt en organiseert met Brugse scholen de
bestelling van insectenhotels.

Educatieve werking
Voor alle stadsmedewerkers worden interne opleidingen georganiseerd, o.a. over natuurvriendelijk
werken. Minstens even relevant is
het betrekken van de collega’s wanneer een studie of inventarisatie
uitgevoerd is. Zo werden de collega’s
van de begraafplaatsen uitgenodigd
op een rondgang over schrale graslandplanten en wilde bijen. Voor de
collega’s van de maaironde is een
update voorzien over het bermbeheer. Vanuit De Zeven Torentjes
en het natuurcentrum Beisbroek
ontplooit men een natuur-educatieve werking over het hele Brugse
grondgebied. Voor het lager onderwijs zijn didactisch materiaal en
educatieve pakketten rond bijen beschikbaar. Jaarlijks kunnen scholen
workshops rond bijen volgen, zoals
‘het bijenspel’, ‘insectenhotel
bouwen’ en ‘kaarsen rollen met
bijenwas’. Ook organiseert men
evenementen zoals ‘het zoemt in
de kruidentuin’ en werd de tentoonstelling Sapoll opgesteld. Buiten
staan een bijenhotel en bijenkasten
met infopanelen. Het Brugse Concertgebouw bouwt haar programmatie
2020-2021 op rond biodiversiteit
met de wilde bij als symbool voor

het educatieve programma en de
burgers sensibiliseert men via social
media. Op de Brugse facebookpagina post men wekelijks een
‘natuurweetje’ over stadsgebieden
en natuursoorten. Ook minder toegankelijke soorten kwamen al aan
bod, maar uiteraard ook bijen en
hommels. Deze berichten worden
frequent gelezen, geliked en
gedeeld. Ook andere partners zijn
actief met het organiseren van evenementen, groepsaankopen en begeleiding van particulieren. Zo
organiseert het Regionaal Landschap Houtland jaarlijks een samenaankoop van bijenvriendelijke
planten.

Het bijenplan in opmaak
In het beleidsprogramma 20192024 is de opmaak van een bijenactieplan opgenomen. Dit doet zijn
naam eer aan door te focussen op
wilde bijen maar heeft ook oog
voor andere wilde bestuivers en
voor de gedomesticeerde bij. Om
kansen voor bestuivers te maximaliseren, optimaliseert de stad haar
eigen terreinbeheer door inspanningen prioritair te richten op de
gebieden met het hoogste potentieel voor wilde bestuivers.

Bijenvriendelijkste
gemeenten
in Vlaanderen
2015
2016
2017
2018
2019
2020

|
|
|
|
|
|

Knokke-Heist
Beveren
Beernem
Genk
Hasselt
Brugge
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Bijenvriendelijke
gemeente

Enkele BIJ-zondere realisaties
Van 12 gemeenten worden enkele originele acties kort beschreven, ongeacht het behaalde aantal
bijensymbolen (in alfabetische volgorde op p. 34 tot 36). Daarna volgen de andere bijenvriendelijke
gemeentes (per symbool in alfabetische volgorde op p. 37 tot 42).

Berlaar

Berlare

Bloeiend Berlaar

Bijenvriendelijk Berlare

Tijdelijke natuur voor bijen

Leg een vlindertuin aan

Een braakliggend terrein in het
centrum van de gemeente werd
ingezaaid met een akkerbloemenmengsel. Het infobord motiveert de inwoners om ook in
eigen tuin te werken aan een

bijenlandschap. De gemeente zet
nl. in op één groot bijenlandschap, zoals de campagne van de
‘Week van de bij’ doet inspireren

Met het Masterplan Donkfront wil
de gemeente de omgeving van
het Donkmeer heraanleggen en
de ecologische waarde van het
gebied herstellen. Daarom werd
de vlindertuin volledig vernieuwd

met aandacht voor bij- en vlindervriendelijke planten.

Beveren

Damme

Beveren Verbindt bijenvriendelijk

Bijenvriendelijke gemeente

Educatieve bijentuin

Fruitbomen in openbaar groen - BijenBibtuin Sijsele

In het parkdomein Cortewalle
heeft de groendienst n.a.v. de
wedstrijd ‘mooiste bijentuin van
Vlaanderen 2019’ deze educatieve
thematuin aangelegd onder het
meterschap van BV Britt Van Mar-
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senille. De tuin heeft een hoge
nectar- en pollenwaarde door de
vele vaste planten en doorlevende bloemenweide.

De BijenBibtuin in Sijsele werd in
2019 bekroond als de mooiste
bijentuin van Vlaanderen omwille
van de vele bijenvriendelijke
installaties met een grote variatie
aan bloeiende struiken, vaste

planten en bloembollen met een
zeer lange bloeitijd. Vooral de
aanplant van geleide fruitbomen
werkt zeer inspirerend voor de
private tuinen.

Bijenvriendelijke
gemeente

Enkele BIJ-zondere realisaties

Diksmuide

Geel

Bij-zondere acties

Geel komt op voor de bijen

Toon alle bijenvriendelijke acties
in een Bij-zondere wandeling

Ga samenwerking aan met AWV
voor bijenvriendelijke invalswegen

Een wandellus verbond tal van
goede voorbeelden van bijenvriendelijke beplantingen en
realisaties. Elke deelnemer ontving
een sensibiliseringspakket met
o.a. een bijenkrant, zonnebloem-

zaadjes, groeipapier en een overzicht van alle acties voor inwoners
van Diksmuide met info over
geveltuinen, plantenpakketten,
bijenbordjes, …

Met de aanleg van de Honey
Highway wil men de stad vergroenen en de biodiversiteit bevorderen. Langs de westelijke ring
worden 3 zones opgewaardeerd
en toegankelijk voor wandelaars

en fietsers. Door de samenwerking tussen de stadsdiensten,
het Agentschap Wegen en Verkeer
en het Regionale Landschap
Kleine en Grote Nete krijgt Geel er
3 unieke natuurstukken bij.

Gent

Harelbeke

Sinusbeheer voor bijen en insecten

Harelbijke

Ook bijen worden met rust gelaten
op de begraafplaatsen

Groen voetpad, ook goed voor bijen

Het bijen- en insectenvriendelijker
karakter krijgt vorm door 3 maairegimes. Waar bezoekers het gras
vaak betreden, wordt het gazon
kort gemaaid. Op perken met
minder graven ontstaat een krui-

denrijk gazon door maar een 8tal keer per jaar te maaien. In
zones zonder graven of die niet
betreden worden, maait men
slechts max. tweemaal zodat men
een bloemrijk grasland verkrijgt.

Door volop in te zetten op het gebruik van vaste planten stijgt ook
de waarde voor bijen en vlinders.
Geod gekozen bodembedekkende
plantensoorten en bloeiende
heesters zijn niet alleen attractief

voor voetgangers maar verhogen
ook de biodiversiteit.
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Bijenvriendelijke
gemeente

Enkele BIJ-zondere realisaties

Knokke-Heist

Oostende

Knokke-Heist, a place to bee

Margrieten, altijd genieten

Kruisbestuivers

Bijenuurwerk, stunt van het jaar

Met dit project wil het gemeentebestuur 13 andere gemeenten
bestuiven met frisse en vernieuwende ideeën om kruisbestuivende planten en dieren te
helpen. Het bijenplan staat model

voor grote en kleine acties op
verschillende domeinen.

Het vermaarde bloemenuurwerk
in het Leopoldpark lokte dit jaar
nog meer verwondering door het
thema Week van de Bij uit te
beelden. Het perk heeft een
doorsnede van 9 meter en wordt

jaarlijks beplant met meer dan
30.000 plantjes.

Schoten

Wevelgem

Transitie naar meer biodiversiteit

Bijenvriendelijk Wevelgem

Communiceer je bijenvriendelijk beheer
met Week van de bij-bordje

Bijenkunstwerk Relais

Inwoners worden gesensibiliseerd
voor meer biodiversiteit door het
aanbod van de jaarlijkse behaagactie uit te breiden met bloembollen, een geveltuinpakket of
een nestkastje. Scholen en jeugd-
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en sportverenigingen krijgen
gratis bomen en helpen zo mee
aan een duurzaam groenbeleid.

In het gemeentepark zorgen 2
paviljoentjes voor een mysterieus
en uitnodigend kunstwerk. De
activiteit en het geluid van een
bijenkolonie in het ene prieeltje

stuurt een licht- en nevelschouwspel aan in het tweede paviljoentje.

Bijenvriendelijke
gemeente

Gemeenten met
3 bijensymbolen

Bonheiden | Vlinder- en bijentuinen

Genk | Bijvriendelijk Genk

Hasselt | Bijenproject

Koksijde | Draag je bloempje bij

Roeselare | Een bijvriendelijk Roeselare

Torhout | Bijenvriendelijk Torhout
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Bijenvriendelijke
gemeente

Gemeenten met
2 bijensymbolen

Aalter | Aalter en de bij

Antwerpen-Hoboken | Hobokense biekes

Antwerpen-Wilrijk | WIBI - Wilrijkse Bij

Avelgem | Avelgem, bijen- en insectenvriendelijk

Beringen | Bijvriendelijk Beringen

Hoogstraten | Bijvriendelijk Hoogstraten
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Bijenvriendelijke
gemeente

Gemeenten met
2 bijensymbolen

Izegem | Izegemse bijenroute

Kortrijk | Bye Bye Grass

Oosterzele | Educatief bijenprogramma

Sint-Katelijne-Waver | Bij-zondere gemeente

Sint-Niklaas | Bijenacties Sint-Niklaas

Sint-Truiden | Sint-Truiden bijenvriendelijk

Staden | Laat het zoemen met bloemen
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Bijenvriendelijke
gemeente

Gemeenten met
1 bijensymbool

Alken | Bloembollen en bloemenweide

Antwerpen-Antwerpen | Bijen in Antwerpen

Antwerpen-Berchem | Bijvriendelijk Berchem

Antwerpen-Ekeren | Bijvriendelijk Ekeren

Antwerpen-Borgerhout | Bijvriendelijk Borgerhout

Antwerpen-Deurne | Bijen in Deurne

Antwerpen-Merksem | Bijvriendelijk Merksem

Boom | Bijen in Boom

Blankenberge | Bijtjesberge
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De Panne | Bijentuinen

Bijenvriendelijke
gemeente

Gemeenten met
1 bijensymbool

Denderleeuw | Bijenhotels en vasteplantenborders

Dendermonde | Bijenplan voor Dendermonde

Duffel | Bijenborders

Hooglede | Bezige bijtjes

Ieper | Bloemenweides en bijenvriendelijke aanplantingen

Kruibeke | Bijen in Kruibeke

Lint | Bijenvriendelijk Lint

Machelen | Machelen en Diegem bijenvriendelijk

Oudenaarde | Oudenaarde, groeiend groene stad

Hamont-Achel | Bijenvriendelijke locaties

Meulebeke | Wees biodivers voor bijen

groencontact 2020 | 46 [5]

| 41

Bijenvriendelijke
gemeente

Gemeenten met
1 bijensymbool

Overijse | Bijenvriendelijke maatregelen

Retie | We laten Retie zoemen!

Rumst | Bijvriendelijke beplantingsprojecten

Sint-Gillis-Waas | Bijvriendelijk Sint-Gillis-Waas

Steenokkerzeel | Bijen in Steenokkerzeel

Willebroek | Bijenvriendelijk Willebroek

Zottegem | Zottegem is bijenvriendelijk
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Professioneel verhuur van HOOGWERKERS
- Tractor hoogwerkers 18-32m met een zijdelings bereik tot 17m
- Rupshoogwerker 19m kan door opening van 1m
- Getrokken hoogwerkers 12-21m en zijdelings bereik tot 13,5m
- Verhuur met en zonder machine operator
- Uitvoeren van al uw snoei -en velwerken / alle hoogtewerken

VERKOOP RUPSHOOGWERKERS 17-52m
info@thomas-rental.be - www.thomas-rental.be - +32 (0) 474 / 59.94.47
Brusselsesteenweg 142 - B 1785 Merchtem -

thomasrentalhoogwerkers
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Gemeente in bloei
De beste bloemenrealisaties in 2020

Met deze wedstrijd voert VLAM samen met de VVOG promotie voor bloemenrijke beplantingen in het straatbeeld. Het gaat hierbij niet louter over
bebloeming met eenjarigen, maar ook over bloemrijke aanplantingen met
vaste planten, bloeiende heesters, bloemenweides, bloembollen, … Tijdens
de zomermaanden bezocht de vakjury de bloemenrealisaties van 50 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 klimaatbestendige, meerjarige bebloemingsvormen. Vele vakbeplantingen met bodembedekkende heesters worden heden ten dage omgevormd
tot bloeirijke vaste plantenperken die daarenboven ook 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 verdienstelijke 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. 54 en 55.

Gemeenten met 3 bloemensymbolen (p. 45 tot 47)
Antwerpen-Antwerpen
Antwerpen-Deurne
Antwerpen-Merksem
Blankenberge
De Panne
Genk
Hooglede
Leuven
Meulebeke
Overijse
Sint-Niklaas

Juryleden
Elias De Boeck, projectcoördinator tuinaanleg, VLAM | Jan Vancayzeele, consulent boomkwekerij, AVBS | Bart Verelst, consulent tuinaanleg, AVBS | Jan Van Tieghem, tuinaannemer |
Didier Van Der Eeken, tuinaannemer | Lisbeth Creemers, consulente, BFG | Dominique Latteur,
consulente, BFG | Karin Geboes, consulente, BFG | Filiep Bouckenooghe, directeur VVOG |
Rudi Geerardyn, adjunct-directeur VVOG, projectleider Openbaargroen-awards, secretaris van de jury

Bonheiden
Mol
Wijnegem
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Antwerpen-Borgerhout
Antwerpen-Hoboken
Beveren
Brugge
Duffel
Hasselt
Koksijde
Lommel
Oudenaarde
Rumst
Zwevegem

Gemeenten met 2 bloemensymbolen (p. 48)
Avelgem
Dendermonde
Machelen
Zwijndrecht

Rudi Geerardyn | rudi@vvog.info

Antwerpen-Berchem
Antwerpen-Ekeren
Antwerpen-Wilrijk
Boom
Diksmuide
Harelbeke
Izegem
Lochristi
Oostende
Roeselare
Willebroek
Beringen
Hamont-Achel
Torhout

Damme
Ieper
Vilvoorde

Gemeenten met 1 bloemensymbool (p. 49)
Denderleeuw
Sint-Truiden

Kruibeke
Steenokkerzeel

Gemeente in bloei

Gemeenten met
3 bloemensymbolen

Antwerpen-Antwerpen | Vaste planten in Antwerpen

Antwerpen-Berchem | Berchem in bloei

Antwerpen-Borgerhout | Kleurrijke bebloeming

Antwerpen-Deurne | Deurne in bloei

Antwerpen-Ekeren | Ekeren in bloei

Antwerpen-Hoboken | Hoboken in bloei

Antwerpen-Merksem | Merksem in bloei

Antwerpen-Wilrijk | Bloemrijk Wilrijk

Beveren | Kleur in kleurloze dagen

Blankenberge | 750 jaar in bloei

Boom | Vaste planten in Boom

Brugge | Bebloeming doorheen de stad
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Gemeente in bloei

Gemeenten met
3 bloemensymbolen

De Panne | Bebloeming in De Panne

Diksmuide | Diksmuide, bloeiende stad

Genk | Duurzame bebloeming

Harelbeke | Bloeistructuren Harelbeke

Duffel | Bloemenpracht

Hasselt | Bebloeming stad Hasselt

Hooglede | Bloemenlede

Izegem | Vernieuwde stadsbebloeming

Koksijde | Koksijde op kleur

Leuven |Fleurig Leuven 2020
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Lochristi | Bebloeming Lochristi en deelgemeenten

Gemeente in bloei

Gemeenten met
3 bloemensymbolen

Lommel | Bebloeming

Meulebeke | Berengemeente = bloemengemeente

Oostende | Proef eens een bloempje

Roeselare | #RSL fleurt op

Oudenaarde | Oudenaarde, groeiend groene stad

Overijse | Gemeente in bloei

Rumst | Bebloeming dorpscentra en openbare gebouwen

Sint-Niklaas | Bebloeming

Willebroek | Bloemenweelde

Zwevegem | Zwevegem in bloei
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Gemeente in bloei

Gemeenten met
2 bloemensymbolen

Avelgem | Bebloeming 2020

Beringen | Bebloeming Beringen

Dendermonde | Bebloeming binnenstad

Hamont-Achel | Eenjarige bebloeming

Damme | Bloeirijk Damme

Ieper | Duurzame bebloeming

Machelen | Zomerbebloeming 2020

Torhout | Bloeiend Torhout

Vilvoorde | Bebloeming in Vilvoorde
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Zwijndrecht | Zwijndrecht in de bloemen

Gemeente in bloei

Gemeenten met
1 bloemensymbool

Bonheiden | Bonheiden in bloei

Denderleeuw | Bloemenmanden

Kruibeke | Zie ik daar een bloem?

Sint-Truiden | Sint-Truiden in bloei

Steenokkerzeel | Kleurrijk Steenokkerzeel

Mol | Omvorming perken

Wijnegem | Bloemenweides
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Entente
Gemeente
Florale
in bloei
Europe

Entente Florale Europe 2020-2021
Overijse,
deelname verschoven naar 2021
In 2020 leed ook de organisatie van
de wedstrijd Entente Florale Europe
onder de Covid-pandemie. Vele activiteiten werden opgeschort en verplaatst naar een volgende editie. Zo
werden alle voorbereidende werkvergaderingen en buitenlandse juryreizen noodgedwongen geschrapt. In
2021 hoopt men om de uitgestelde
activiteiten te kunnen opnemen bovenop een regulier werkingsjaar. Dit
betekent dat er volgend jaar 2
Vlaamse deelnemers zullen zijn aan
de internationale wedstrijd en dat ze
beiden intensief zullen worden begeleid door de VVOG.
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Overijse maakt zich
verder op
Nadat Overijse op de vorige Finale
van de Groene Lente werd genomineerd voor Entente Florale Europe bereidde de gemeente haar
deelname zorgvuldig voor. Dit kon
u trouwens opmaken uit de artikels die in de afgelopen jaargang
van Groencontact verschenen over
het groenbeleid van Overijse. Tijdens de maandelijkse werkvergaderingen werden de meest
voorbeeldstellende realisaties uitgekozen om op te nemen in het
wedstrijddossier. Ook werd gestart

met het opstellen van de nodige
wedstrijddocumenten, zoals de
opmaak van een portfolio. Hierin
beschrijft Overijse hoe ze de 10
wedstrijdcriteria waarmaakt.
Maar door het plotse uitbreken van
de pandemie in het voorjaar kwamen de voorbereidingen op een laag
pitje te staan en werden de buitenlandse jureringen onmogelijk. Ook
na de zomer kwam er geen beterschap en daarom werd ook het al
lang geplande studiebezoek in
oktober geannuleerd. En toen de
Finale van de Openbaargroen-awards
naderde, was het duidelijk dat een

feestelijke bijeenkomst in de gastgemeente eveneens uitgesloten was.
Maar een digitale versie van de
Finaledag bleek een waardig alternatief te bieden waarbij het gemeentebestuur van Overijse optrad
als gastlocatie voor dit evenement.
Geen inspanningen waren te veel
om er opnieuw een geslaagde
Finale van te maken in aanloop naar
de Entente Florale Europeactiviteiten van volgend jaar. Intussen is de draad weer opgenomen
en gaan de voorbereidingen voor
een deelname in 2021 verder.

Entente
GroeneFlorale
gemeente
Europe

Diksmuide,
nieuwe deelnemer voor 2021
In de hoop dat Entente Florale Europe in 2021 wel kan doorgaan,
wordt er een nieuwe Vlaamse kandidaat afgevaardigd. De keuze viel
op het West-Vlaamse Diksmuide.
De stad in de Westhoek telt ca.
17.000 inwoners, bevat 15 deelgemeentes en heeft een oppervlakte van ongeveer 15.000 ha.
Daarmee is het de gemeente met
de grootste oppervlakte in WestVlaanderen. De stad aan de IJzer
heeft een agrarisch karakter en is
vooral beroemd door het oorlogsverleden van WO I en het IJzerfront.

Maar Diksmuide staat eveneens bekend als de boterstad, wat verwijst
naar de bloeiende zuivelhandel.
Ook op gebied van openbaar groen
heeft de stad een en ander te
bieden. De afgelopen jaren scoorde
ze met tal van groenrealisaties in
de Groene Lente en nu ook in de
nieuwe Openbaargroen-awards. In
2012 werd het Vestingspark verkozen
tot 2e laureaat in de categorie landschapsgroen, in 2016 behaalde de
gemeenschapstuin van het OC Volcraeven de 3e laureaatsprijs en in
2017 viel het Esenplein in de prijzen.
De parkbegraafplaats van Woumen

werd 2e laureaat in 2018, vorig jaar
werd de Stationsomgeving nog gelauwerd en dit jaar scoort de stad
met de IJzerboomgaard (zie p. 16).
Daarenboven heeft Diksmuide niet
alleen zijn spreekwoordelijke sporen,
maar ook zijn bijensymbolen verdiend want in de wedstrijd ‘bijenvriendelijke gemeente’ behaalde
het aanvankelijk 2, maar sinds vorig
jaar zelfs 3 bijensymbolen.
Hetzelfde verhaal gaat op voor het
wedstrijdthema Gemeente in bloei
waar de stad al jaren onafgebroken
haar bloemenrealisaties toont.

Wedstrijdcriteria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ruimtelijke planning
natuurlijke leefomgeving
bebouwde omgeving
landschapsplanning
groene ruimtes
beplantingen (bomenbeleid,
heesters, vaste planten)
milieueducatie
participatie van inwoners
en verenigingen
toerisme en recreatie
communicatie

Sinds 2014 werd ze beloond met 3
bloemensymbolen en ieder jaar opnieuw toont ze sierlijke en verzorgde bloemencomposities. Met zo
een rijk gevuld palmares bewijst de
groendienst dat ze met haar groenen leefmilieubeleid zeker kan wedijveren op Europees niveau.

Entente Florale Europe
in 2021
Als alles goed gaat komt de vakjury van Entente Florale Europe in
de zomer van 2021 naar België.
Dan zal het groen- en leefmilieubeleid van zowel het VlaamsBrabantse Overijse als het WestVlaamse Diksmuide aan het oordeel
van de jury worden onderworpen.
De VVOG begeleidt beide gemeentes bij de opmaak van het wedstrijddossier en het organiseren
van het jurybezoek. Van al de inspanningen die beide kandidaten
leveren zullen ook de Vlaamse
groendeskundigen kunnen genieten
want het is de bedoeling om in het
voorjaar Overijse en in het najaar
Diksmuide te gaan bezoeken om
kennis te maken met hun inspirerende groenrealisaties. Sluitstuk
wordt de Finale van de Openbaargroen-awards die in december in
Diksmuide zal plaatsvinden.
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Fluitend tussen het groen

Ik fiets door de stille straten. Het is nog
vroeg, maar ik ga eerst nog een duik in de
Dender nemen vooraleer ik mijn ronde langs
mijn favoriete hoevewinkels doe.
De zon is al opgekomen en schijnt tussen de
talrijke straatbomen door. Ik herinner me de
tijd dat je op deze weg op je tellen moest
passen, omwille van de vele auto’s die vlak
langs je heen raasden terwijl je als fietser op
een onbestaand fietspad je plek moest verdedigen.
Sinds de keuze werd gemaakt voor een
andere mobiliteit is er veel veranderd. De verbrandingsmotor is uit het straatbeeld verdwenen, en dat voelden we met zijn allen
aan de veel betere luchtkwaliteit. Gratis en
comfortabel openbaar vervoer zorgt ervoor
dat we vlot op onze bestemmingen geraken,
als we al niet op de – al dan niet elektrische
– fiets springen. Toen ook nog eens de autodeelprogramma’s werden uitgerold over heel
Vlaanderen, ging het snel en voelden de
meeste Vlamingen niet langer de behoefte
aan een private wagen, waardoor het aantal
auto’s sterk terugliep.
Dat zorgde op zijn beurt voor veel ruimte die
anders ingericht kon worden. Onze straten
zijn nu zo aangelegd dat het er comfortabel
en veilig peddelen is voor Koning Fiets. Tegelijkertijd zorgen de aaneengesloten linten van
straatbomen ervoor dat we op elk moment
van de dag de schaduw kunnen opzoeken.
Een goede beslissing om overal in de
bebouwde omgeving voor bomen en groen te
zorgen, want die zomers zijn tegenwoordig
HÉÉT! In toenemende mate zie je ook de
resultaten van het beleid om straatbomen
echt oud te laten worden: overal in dorpen en
steden zie je her en der oude dikke bomen.
Ze geven onze straten en pleinen identiteit
en allure. Prachtig zijn ze, die stille reuzen.
Wanneer ik langs het grote park fiets dat het
woonzorgcentrum met de nabijgelegen school
deelt, zie ik de vroege ontwakers onder de
bewoners al genieten van de eerste zonnestralen op de bankjes in het park. Ik ontwaar
ook mijn buren David en Emma. Sportfanaten
als ze zijn, hebben ze hun ochtendloopje

tussen het groen al achter de rug. We
zwaaien elkaar een fijne dag toe. Straks
weerklinkt hier ook het gejoel van spelende
kinderen, want ook tijdens de schoolvakantie
vinden zij vlot de weg naar dit park. Zoals
altijd zullen ze zich wel op het speelbos met
zijn klimbomen en waterpartij concentreren,
en nadien met vuile knieën, blinkende ogen
en honger als een wolf naar huis gaan voor
het middageten.

❝

Vorige week had ik ook vakantie en ben ik er
eindelijk in geslaagd om ons meest recente
Nationale Park te bezoeken. De andere had

Fluitend fiets ik verder
tussen het groen
op weg naar mijn
favoriete zwemplek.
Het leven is mooi.

ik al allemaal goed leren kennen, maar het
was lang geleden dat ik nog eens tot in de
Westhoek was geraakt. Men heeft er – grensoverschrijdend met Frankrijk – het grootste
overstromingsgebied van onze regio ingekleurd. Extensieve begrazingslandbouw gaat
er gepaard met spontane natuurontwikkeling.
Soortenrijke graslanden, waardevolle broekbossen en massieve rietgebieden wisselen
elkaar af, en soorten als grote karekiet en
roerdomp maken er het mooie weer. Met een
beetje geluk zal je ook visarend en bever
waarnemen boven en in het water van dit uitgestrekte gebied. In het noordelijke deel
krijgt de getijdenwerking vrij spel. Uitgestrekte, ruige natuur vol schorren en slikken
beschermt er het achterland tegen het overstromingsgevaar dat met de stijgende zeespiegel niet denkbeeldig is geworden.

in Vlaanderen hebben de voorbije decennia
voor een ware waterrevolutie gezorgd. Door
het water niet langer versneld af te voeren
zoals men vroeger deed, kon het opnieuw
infiltreren. Onze grondwatertafels, die het in
de beginjaren van deze eeuw heel zwaar te
verduren hadden, zijn vandaag opnieuw rijk
gevuld. Zo is Vlaanderen tegelijkertijd
beschermd tegen de lange droogteperiodes
die ons klimaat tegenwoordig kenmerken,
maar ook tegen de overstromingsrisico’s.
Deze “groenblauwe” netwerken, zoals ze
lang geleden genoemd werden, worden
beheerst door spontaan ontwikkelende, wilde
natuur omdat die ons het meest garanties
biedt op veerkracht tegen het veranderde
klimaat. Ze worden doorsneden door langeafstandsfiets- en wandelroutes en gebufferd
door de duurzame korte-ketenlandbouw waar
onze regio tegenwoordig een wereldwijde
voorloper in is. Het partnerschap dat landbouw- en natuursector inmiddels vijftig jaar
geleden afsloten, is cruciaal geweest in de
Vlaamse ommezwaai naar een duurzaam,
klimaatbestendig, productief en biodivers
buitengebied. Beide sectoren zijn erin geslaagd met wederzijds respect de kaart van
de duurzaamheid te trekken. Ecologie werd
met economie verzoend, wat ons buitengebied, en bij uitbreiding heel Vlaanderen,
geen windeieren heeft gelegd.
Fluitend fiets ik verder tussen het groen op
weg naar mijn favoriete zwemplek. Het leven
is mooi.
28 augustus 2073
Bert De Somviele | directeur BOS+
www.bosplus.be

Dat ik na die deugddoende week vakantie in
de Westhoek via een bijna continu aaneengesloten bos- en groengordel op de lange
fietsrit tot bij mij thuis geraakt ben, was
natuurlijk de kers op de taart. Vooral de
opnieuw met elkaar verbonden Ferrarisbossen van de zuidrand van Vlaanderen zijn
ware pareltjes geworden.
De wildernisgebieden nabij de kust, maar ook
in en rond onze beek- en riviervalleien overal
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Titel
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Gemeente in bloei

Aalter

Aalter en de bij

38

Alken

Bloembollen en
bloemenweide

40

Bijen in Antwerpen

40

Vaste planten
in Antwerpen

45

Bijvriendelijk Berchem

40

Berchem in bloei

45

Bijvriendelijk
Borgerhout

40

Kleurrijke bebloeming

45

Bijen in Deurne

40

Deurne in bloei

45

Bijvriendelijk Ekeren

40

Ekeren in bloei

45

Hobokense biekes

38

Hoboken in bloei

45

Bijvriendelijk Merksem

40

Merksem in bloei

45

WIBI - Wilrijkse Bij

38

Bloemrijk Wilrijk

45

Avelgem, bijen- en
insectenvriendelijk

38

Bebloeming 2020

48

Bijvriendelijk Beringen

38

Bebloeming Beringen

48

Berlaar

Bloeiend Berlaar

34

Berlare

Bijenvriendelijk Berlare

34

Beveren

Gaverlandstraat

plantenperken

5e laureaat

29

Beveren Verbindt
bijenvriendelijk

34

Kleur in kleurloze dagen

45

Beveren

Hoge Wegel

laanbeplanting

1e laureaat

21
Bijtjesberge

40

750 jaar in bloei

45

Vlinder- en bijentuinen

37

Bonheiden in bloei

49

Bijen in Boom

40

Vaste planten in Boom

45

Bijenvriendelijk
Brugge

33

Bebloeming
doorheen de stad

45

Damme

Bijenvriendelijke
gemeente

34

Bloeirijk Damme

48

De Panne

Bijentuinen

40

Bebloeming in De Panne

46

Denderleeuw

Bijenhotels en
vasteplantenborders
Bijenplan voor
Dendermonde
Bij-zondere acties
met wandelzoektocht

41

Bloemenmanden

49

41

Bebloeming binnenstad

48

35

Diksmuide,
bloeiende stad

46

Bijenborders

41

Bloemenpracht

46

Geel komt op
voor de bijen

35

Bijvriendelijk Genk

37

Duurzame bebloeming

46

Sinusbeheer voor
bijen en insecten

35
41

Eenjarige bebloeming

48

35

Bloeistructuren
Harelbeke

46

AntwerpenAntwerpen
AntwerpenBerchem
AntwerpenBorgerhout
AntwerpenDeurne
AntwerpenEkeren
AntwerpenEkeren
AntwerpenHoboken
AntwerpenHoboken
AntwerpenMerksem
AntwerpenWilrijk

Schoonselhof

Collegelaan

begraafplaats

plein

3e laureaat

4e laureaat

25
19

Rozemaaipark

landschapspark

5e laureaat

17

Canadezenplein

buurtpark

4e laureaat

10

Meetjeslandstraat

speelgroen

1e laureaat

26

Kioskplaats

plein

2e laureaat

18

Avelgem
Beringen

Stal

begraafplaats

1e laureaat

24

Beringen

Kolenspoor

landschapspark

3e laureaat

16

Beringen

be-MINE

plantenperken

1e laureaat

29

Blankenberge
Bonheiden

Stationsplein

plein

3e laureaat

19

Bonheiden

Kapel Rijmenam

plantenperken

4e laureaat

29

Boom

Tuin Dekenij

buurtpark

5e laureaat

10

Brasschaat

Het Bunder

buurtpark

2e laureaat

9

Brasschaat

Parkmoeras

wijkpark

5e laureaat

14

Brecht

De Merel

eetbaar groen

3e laureaat

28

Brugge

De Bijenkorf

speelgroen

2e laureaat

26

Brugge

Balkonrotonde

plein

1e laureaat

18

Brugge

Sint-Jansplein

plantenperken

3e laureaat

29

De Palaver

omgevingsgroen

2e laureaat

22

Dendermonde
Diksmuide

IJzerboomgaard

landschapspark

2e laureaat

16

Duffel
Eeklo

Galgenhof

eetbaar groen

4e laureaat

28

Geel
Genk

Sint-Martinuskerk

omgevingsgroen

3e laureaat

23

Genk

Molenblook

laanbeplanting

4e laureaat

21

Genk

Molenstraat-Rootenstraat

laanbeplanting

5e laureaat

21

Gent

Maaseikplein

buurtpark

1e laureaat

8

Gent

Bloemekenspark

landschapspark

4e laureaat

17

Hamont-Achel

Stadspark

wijkpark

3e laureaat

13

Bijenvriendelijke
locaties

Harelbeke

Evangeliestraat

laanbeplanting

3e laureaat

21

Harelbijke
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Harelbeke

Harlemboislaan

speelgroen

4e laureaat

27

Harelbeke

Schooltuin AHA

omgevingsgroen

1e laureaat

22

Hasselt

Blauwe Boulevard

omgevingsgroen

4e laureaat

23

Hasselt

Grote Markt

plein

6e laureaat

20

Hooglede

Fruitig geboortebos

eetbaar groen

2e laureaat

Gemeente in bloei

Bebloeming stad Hasselt

46

28

Bezige bijtjes

41

Bloemenlede

46

Bijvriendelijk
Hoogstraten
Bloemenweides en bijenvriendelijke aanplantingen

41

Duurzame bebloeming

48

Izegemse bijenroute

39

Vernieuwde
stadsbebloeming

46

Koksijde op kleur

46

Zie ik daar een bloem?

49

Fleurig Leuven 2020

46

Bebloeming Lochristi
en deelgemeenten

46

Bebloeming

47

41

Zomerbebloeming 2020

48

41

Berengemeente
= bloemengemeente

47

Omvorming perken

49

36

Proef eens een
bloempje

47

Minneplein

laanbeplanting

2e laureaat

21

Ieper

Zillebeke

begraafplaats

2e laureaat

24

Izegem

Dorpshuisplein

buurtpark

3e laureaat

9

Izegem

Krekelstraat

plantenperken

2e laureaat

29

38

Knokke-Heist

Knokke-Heist,
a place to bee

36

Koksijde

Draag je bloempje bij

37

Bye Bye Grass

39

Bijen in Kruibeke

41

Kontich

Parkspoor

landschapspark

1e laureaat

15

Kortrijk

Kortrijk Weide

wijkpark

1e laureaat

12

Kruibeke
Leuven
Lint

Oud-strijdersplein

plein

5e laureaat

20

Lint

Kinderstraat

laanbeplanting

6e laureaat

21

Bijenvriendelijk Lint

41

Lochristi
Lommel
Machelen en Diegem
bijenvriendelijk
Wees biodivers
voor bijen

Machelen
Meulebeke
Mol

Overijse

Hof van Eten

eetbaar groen

1e laureaat

28

Margrieten,
altijd genieten
Educatief
bijenprogramma
Oudenaarde,
groeiend groene stad
Bijenvriendelijke
maatregelen

Retie

Molenakkers

buurtpark

6e laureaat

11

We laten Retie zoemen!

Oostende
Oosterzele
Oudenaarde

Roeselare
Rumst
Schoten
Sint-Gillis-Waas
Sint-KatelijneWaver
wijkpark

2e laureaat

pag

37

Ieper

Witte Molen

resultaat

Bijenproject

Hoogstraten

Sint-Niklaas

GIB_titel

13

39
41

Oudenaarde,
groeiend groene stad

47

42

Gemeente in bloei

47

42
37

#RSL fleurt op

47

42

Bebloeming dorpscentra
en openbare gebouwen

47

Een bijvriendelijk
Roeselare
Bijvriendelijke
beplantingsprojecten
Transitie naar
meer biodiversiteit
Bijvriendelijk
Sint-Gillis-Waas

42

Bij-zondere gemeente

39

Bijenacties Sint-Niklaas

39

Bebloeming

47

39

Sint-Truiden in bloei

49

36

Sint-Truiden
bijenvriendelijk
Laat het zoemen
met bloemen

39

Steenokkerzeel

Bijen in Steenokkerzeel

42

Kleurrijk Steenokkerzeel

49

Torhout

Bijenvriendelijk Torhout

37

Bloeiend Torhout

48

Bebloeming in Vilvoorde

48

Bloemenweides

49

Bloemenweelde

47

Zwevegem

Zwevegem in bloei

47

Zwijndrecht

Zwijndrecht
in de bloemen

48

Sint-Truiden
Staden

Vilvoorde
Bijenvriendelijk
Wevelgem

Wevelgem

36

Wijnegem
Willebroek

Brouwershof

wijkpark

4e laureaat

14

Zottegem

Droombergen

speelgroen

3e laureaat

27

Entente Florale Europe 2021

groenaannemer-award

Bijenvriendelijk
Willebroek
Zottegem is
bijenvriendelijk

VMM-label Zonder is gezonder

42
42

VMM-label Waterproof

Bijenvriendelijkste gemeente
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#ACCUPOWER.
by STihl.

—

DE STIHL BGA 200
ACCUBLADBLAZER MET
COMFORTDRAAGSYSTEEM
Deze accubladblazer is ontworpen voor professioneel
gebruik in geluidsgevoelige gebieden. Dankzij het
speciale ontwerp ontstaat er geen torsiekracht op de
pols, zelfs niet in de boost-modus. De lengte van de
blaaspijp is verstelbaar met een druk op de knop. Het
nieuwe comfortdraagsysteem, in combinatie met een
extra handgreep en gasvergrendeling, maakt langdurig
werken gemakkelijk. Voor ultiem comfort, hangt u de
machine op in het draagsysteem naast het lichaam. Met
21 newton blaaskracht, regelbaar in 3 niveaus, is deze
accubladblazer buitengewoon krachtig.

MEER INFO VINDT U OP STIHL.BE
OF BIJ EEN STIHL DEALER IN UW BUURT

