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Gemeente in bloei 
De beste bloemenrealisaties in 2022

Door middel van het wedstrijdonderdeel ‘Gemeente in bloei’ willen VLAM 
en de VVOG de bloemenrijke beplantingen in de openbare ruimte in de 
bloemetjes zetten. In totaal zag de vakjury 47 bloemrijke gemeenten, en 
kende ze aan elke gemeente een score toe: 1, 2 of 3 bloemsymbolen. Er 
werden allerlei verschillende soorten toepassingen van bloeiende planten 
onder de loep genomen: éénjarigen, vaste planten, bloemenweides, 
bloembollen,  bloeiende heesters, … allen spelen ze een rol in de ver-
fraaiing van het straatbeeld. 
Al sinds 2004 reikt de VVOG op de finaledag van de Openbaargroen-
Awards een aankondigingsbord uit aan elk deelnemend gemeentebestuur, 
waarop hun score te lezen is. Daarmee kunnen ze hun score kenbaar 
maken aan de bewoners en bezoekers van hun gemeente. 
In de volgende pagina’s wordt een overzicht gegeven van al het mooiste 
bloemenpracht dat de gemeenten ons hebben laten zien. Hoewel we een 
kurkdroge zomer achter de rug hebben, was de jury meermaals gechar-
meerd door de bloemenweelde en de creatieve toepassingen ervan. 
Wat opvalt is dat de traditionele toepassing van éénjarigen, bijvoorbeeld 
in hanging baskets of bloementorens, een populaire keuze blijft. Deze 
kleurrijke blikvangers worden al sinds jaren op strategische locaties 
geplaat st (aan het gemeentehuis, in winkelstraten, …) en worden steeds 
positief onthaald door de gebruikers van de openbare ruimte. 
Maar ook de meer duurzame meerjarige beplantingen worden nog steeds 
gebruikt. Ze winnen zelfs aan populariteit, onder andere omdat ze meer 
klimaatbestendig zijn en dus minder water nodig hebben. Ze bieden vaak 
ook meer voordelen voor de biodiversiteit, zeker wanneer men bijvrien-
delijke planten toepast. Sommige openbare besturen maken ruimte voor 
deze plantvakken door grote stukken straatstenen te ontharden en aan 
te planten, en daarvan worden wij natuurlijk dolgelukkig.

Gemeenten met 3 bloemensymbolen (p. 47)

Antwerpen-Berchem Antwerpen-Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Antwerpen-Borgerhout Antwerpen-Deurne Antwerpen-Ekeren

Antwerpen-Hoboken Antwerpen-Merksem Antwerpen-Wilrijk

Beveren Blankenberge Brugge

De Panne Denderleeuw Diksmuide

Duffel Genk Harelbeke

Hasselt Hooglede Izegem

Kontich Leuven Meulebeke

Oostende Oudenaarde Overijse

Roeselare Rumst Sint-Niklaas

Zwevegem

Gemeenten met 2 bloemensymbolen (p. 50)

Avelgem Beringen Dendermonde

Kruibeke Lint Machelen

Mol Stekene Tielt

Torhout Vilvoorde Willebroek

Zwijndrecht

Gemeenten met 1 bloemensymbool (p. 51)

Buggenhout Damme Landen

Peer

Juryleden  
VVOG | Filiep Bouckenooghe, directeur | Leen Devinck, openbaargroen-adviseur |  
Peter Vandyck, openbaargroen-adviseur | Brecht Melotte, openbaargroen-adviseur |  
Vito Leyssens, stafmedewerker | Jos de Wael, erelid | Alvarez Vanhove, erelid 
AVBS | Jarne Depaepe, consulent tuinaanleg | Bart Verelst, consulent tuinaanleg 
BFG | Lisbeth Creemers, consulente 
VLAM | Marie Arnauts, promotiemanager bloemen & groen 
Hogeschool Odisee | Steven Meeus, docent agro- en biotechnologie
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