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Colofon
Dit jaarverslag geeft een bondig
overzicht van de structuur en de organisatie van de Vereniging voor
Openbaar Groen vzw (VVOG). Het
vermeldt ook de belangrijkste activiteiten en vormen van dienstverlening in 2020. Deze tekst werd op
15 juni 2021 (OV) door de Algemene
Ledenvergadering
goedgekeurd.
Door Covid-19 werd deze AV online
gehouden.
De VVOG vzw
is een vereniging van Vlaamse
steden en gemeenten die in 1974
opgericht werd en die ijvert voor
meer en beter openbaar groen in
Vlaanderen.
In het Bestuursorgaan van 22/01/
2021 werd een nieuwe missie/visie
goedgekeurd en werd ter kennisname voorgelegd op de AV aan
15/06/2021.
Missie - Waar staan we voor?
VVOG is een vakorganisatie van en
voor groenmedewerkers en politiek
verantwoordelijken voor groenbeleid
van de lokale besturen in Vlaanderen.
Wij promoten het openbaar groen in
al zijn vormen en streven naar meer
groenbeleving. Daarvoor ondersteunen we de lokale besturen in het
ontwikkelen van een breed groenbeleid: uitrollen structurele groenvisie, realiseren van groenprojecten
en kwalitatief beheren van groen.
Visie - Wat willen we bereiken?
VVOG als promotor
van openbaar groen
We ontwikkelen een visie over een
breed groenbeleid voor lokale besturen. Daarbij ijveren wij voor de uit-

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

Woord vooraf

breiding van kwaliteitsvol openbaar
groen, streven naar kostenefficiëntie
bij beheer en zoeken antwoorden op
de uitdagingen van morgen. We
zoeken vormen om burgers te laten
participeren.
VVOG als kennisdeler
We delen de kennis die bij de lokale
groendiensten beschikbaar is. We
geven zichtbaarheid aan ‘best practises’. Daarnaast actualiseren we
voortdurend onze eigen expertise en
vullen de hiaten op. Deze kennis
ontsluiten we op een hedendaagse
manier.
VVOG als netwerkorganisatie
We houden de vinger aan de pols en
treden steeds in overleg met onze
leden en partners. We bouwen contacten verder uit met andere
bestuursniveau’s die een openbaar
groenbeleid voeren en zetten openbaar groenbeleid op de agenda,
geven input en verdedigen de belangen van de lokale besturen. We
onderhouden warme contacten met
andere organisaties en werken
thematisch samen.
VVOG als pionier
We zoeken naar kennis en oplossingen voor de uitdagingen van morgen.
Klimaatuitdagingen en groen &
gezondheid zijn daarbij belangrijke
thema’s. Slimme technologieën en
groene innovaties kunnen ons hierbij
helpen. We toetsen onze visie aan de
SDG’s (De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) en reflecteren op de
drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale
en het ecologische aspect. Daarnaast
scherpen we de creativiteit aan.

Partners 2020
• Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB)
• Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV)
• Departement Omgeving (dOMG)
• Entente Florale Europe (EFE)
• Vlaams Centrum voor Agro- en
Visserijmarketing (VLAM)
• Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
• Vlaamse Vereniging Voor Steden
en Gemeente (VVSG)
Sponsors Openbaargroen-awards 2020
Willaert

Verantwoordelijke uitgever
Elsie Desmet | Predikherenrei 1c
8000 Brugge

Structurele sponsors 2020

De VVOG-ploeg heeft in 2020 weer uitstekend werk geleverd, en dat in een uitzonderlijk moeilijk jaar. COVID-19 pandemie gooide heel wat roet in het eten van
onze projecten. Het was een hele uitdaging om op een duurzame en veilige manier aan een actief groenbeleid te bouwen. Toch zijn we niet bij de pakken blijven
zitten. Onze inzet voor de vergroening van de Vlaamse steden en gemeenten is
doorgegaan, corona of niet. Ik wil dan ook het bestuursorgaan en het directiecomité bedanken voor hun onvoorwaardelijke toewijding. De expertise van het
VVOG-team heeft nieuwe lokale overheden kunnen adviseren en ondersteunen in
de werking en de reeds aangesloten lokale besturen konden nog steeds rekenen
op een expertise van het hoogste niveau.
In 2020 was het onze visie om de Vlaamse steden en gemeenten in een groener
jasje te steken. In Hasselt deden we dit onder andere door de stad aan te kleden
met meer dan 500 bomen in de stedelijke context en rekening houdend met een
inplanting die garant staat dat deze hittebestendige bomen een levenslange zekerheid hebben van groei en bestaan. Iedereen roept voor meer bomen, maar structurele locaties vinden, vormen vaak een grote uitdaging. Duurzaamheid is een
belangrijk aspect dat we via de opdrachten binnen de VVOG ten volle ondersteunen. Dit is een belangrijke schakel in het totaalbeeld van het Vlaams algemeen groenbeleid.
Ook dit jaar was het één van onze grootste doelstellingen om de VVOG op de
kaart te zetten als partner van de lokale overheden. Hoe meer leden we betrekken
in onze missie, hoe meer we kunnen realiseren. Zij vormen onze grootste steunpilaar, en het tweerichtingsverkeer tussen de VVOG en de lokale besturen is
essentieel voor de goede resultaten die we nastreven. Alleen op deze manier
blijft de VVOG aantrekkelijk bij partners en kunnen we onze werking en onze visie
verder verspreiden. Het werk van onze vereniging blijft een bron van inspiratie
voor heel Vlaanderen, dus het stimuleren van groei zal een uitdaging zijn die we
ook dit jaar weer aangaan.
Groene gemeenten zijn duurzame gemeenten, en we kijken bij de VVOG al uit
naar de talloze initiatieven en onthardingsprojecten die in Vlaanderen ondernomen
zullen worden. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op de onvoorwaardelijke
steun en devotie van onze leden zodat we van 2021 een succesvol jaar kunnen
maken voor de VVOG!

Laurence Libert
Ondervoorzitter
Vereniging voor openbaar groen (VVOG)
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Leden
De Vereniging voor Openbaar Groen vzw heeft volgens de statuten en conform de huidige wetgeving betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk (Wet van 2 mei 2002) twee soorten leden: werkelijke leden en toegetreden leden. Alleen openbare besturen
kunnen werkelijk lid zijn. Volgens artikel 8 van de statuten kunnen alle Belgische natuurlijke personen of publiekrechtelijke rechtspersonen aansluiten als toegetreden lid. In 2020 werd heel wat prospectie gehouden. De dienstverlening wordt daarvoor steeds vrijblijvend
aan schepenen en groenverantwoordelijken toegelicht. Dit resulteerde in een mooie groei. (Zie statuten http://vvog.info/default.asp?page=24)

De VVOG had in 2020 168 aangesloten werkelijke leden
Aalter • Aarschot • Aartselaar • Alken • Antwerpen • Assenede • Avelgem • Beernem • Beerse • Beersel • 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 • Edegem • Eeklo • Erpe-Mere • Essen • Evergem •
Geel • Genk • Gent • Gistel • Grobbendonk • Haacht • Hamont-Achel • Harelbeke • Hasselt • Heist-op-den-Berg • Hemiksem • Herk-de-Stad • Hoeilaart •
Hoeselt • Hooglede • Hoogstraten • Houthulst • Hove • Ichtegem • Ieper • Ingelmunster • Izegem • Jabbeke • Kalmthout • Kampenhout • Kapellen •
Kasterlee • Knokke-Heist • Koksijde • Kontich • Kortrijk • Kraainem • Kruibeke • Kuurne • Laakdal • Laarne • Landen • Langemark-Poelkapelle • Lede • Leopoldsburg • Liedekerke • Lier • Lille • Lint • Lo-Reninge • Lochristi • Londerzeel • Lubbeek • Machelen • Maldegem • Meerhout • Melle • Menen • Merelbeke
• Meulebeke • Middelkerke • 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 • Sint-Gillis-Waas • Sint-Katelijne-Waver • Sint-Niklaas • Sint-Truiden • Staden • Steenokkerzeel • Stekene • Temse • Tervuren • Tielt •
Torhout • Turnhout • Veurne • Vilvoorde • Vosselaar • Waasmunster • Waregem • Wemmel • Wervik • Westerlo • Wevelgem • Wielsbeke • Wijnegem • Willebroek • Wingene • Wommelgem • Wuustwezel • Zandhoven • Zaventem • Zedelgem • Zele • Zoersel • Zonhoven • Zwevegem • Zwijndrecht
De VVOG had in 2020 14 nieuwe leden
Anzegem (4e kwartaal)*, Balen (4e kwartaal)*, Bilzen, Heuvelland, Leuven, Lokeren, Lommel (3e kwartaal)*, Lummen, Mechelen, Moerbeke, Schoten,
Tessenderlo, Wetteren, Zwalm.
*Vanaf 2020 kunnen leden tijdens het jaar lid worden. Hiervoor kunnen zij één of meerdere kwartaalkortingen krijgen
De VVOG had in 2020 6 leden die hun lidmaatschap opzegden (na wissel legislatuur)
Aarschot, Edegem, Evergem, Gistel, Lo-Reninge, Riemst, Wemmel.
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Bestuursorganen
Op de Raad van Bestuur van 17/01/2020 worden cfr de regels van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
de volgende terminologie gewijzigd: Het benoemde ‘Directiecomité’ volgens onze statuten en gepubliceerd in BS van
28/08/2019 wordt voortaan het “Dagelijks Bestuur” genoemd. De benoemde ‘Raad van Bestuur’ wordt “Bestuursorgaan”
genoemd.

Algemene vergadering

Bestuursorgaan (Vroegere Raad van Bestuur)

Dagelijks Bestuur (Vroegere Directiecomité)

De Algemene Ledenvergadering is samengesteld
uit alle werkelijke en toegetreden leden. Overeenkomstig de statuten (art. 15) komen de
leden minstens eenmaal per jaar samen tijdens
een Algemene Vergadering.

Het feitelijk bestuur van de VVOG wordt waargenomen door het ‘Bestuursorgaan’ die uit 3
leden bestaat per Provincie, welke voor een
periode van zes jaar verkozen worden door de Algemene Vergadering. De leden van het Bestuursorgaan kunnen politieke mandatarissen zijn of
ambtenaren van een werkelijk lid. Het Bestuursorgaan vergadert minimaal driemaal per jaar. Het
secretariaat van het Bestuursorgaan wordt waargenomen door Filiep Bouckenooghe, directeur.

Het Bestuursorgaan heeft destijds gekozen voor
één voorzitter en 2 ondervoorzitters.

De AV in het jaar 2020 was uitzonderlijk, gezien
Covid-19.
Het houden van een Algemene Vergadering ligt
zowel statutair als wettelijk vast. Normaal gezien
moest die gehouden worden vóór 30 juni 2020.
Maar door Koninklijk besluit van 28 april 2020
tot verlenging van de maatregelen genomen bij
het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 van
Min. Geens, kregen we uitstel tot het houden van
de AV. Het uitstel was maximaal voorzien tot 8
september 2020.
Gezien VVOG een contactmoment met al zijn
leden belangrijk vindt, werd gewacht tot Covid19-gunstige periode. Deze AV werd dus uitzonderlijk gehouden op een uitgestelde datum.
We hebben gekozen om deze toch fysiek te laten
doorgaan, maar hebben afgesloten bij 50
inschrijvingen, zoals door de Veiligheidsraad was
opgelegd.
De Algemene Vergadering van 2020 werd gehouden op 3 september te Destelbergen.
• Er waren 46 aanwezigen
• Er waren in totaal 44 werkelijke leden vertegenwoordigd waarvan 36 fysiek aanwezig en
8 verontschuldigingen met volmacht
• Daarnaast waren er nog 35 verontschuldigingen
zonder volmacht
• Er waren geen toegetreden leden
Na voorlezing en goedkeuring van het financieel
verslag werd kwijting gegeven aan de bestuurders. Vervolgens werd de contributie voor 2021
vastgesteld en werd het ontwerp-jaarverslag
2019 goedgekeurd. Op het einde van de vergadering rondde de secretaris het officieel
gedeelte af met een bondig verslag van de vergadering.

• Kegels Filip, Beveren | Voorzitter
• Desmet Elsie, Torhout | Ondervoorzitter
• Libert Laurence, Hasselt | Ondervoorzitter
Het Dagelijks Bestuur heeft geen fysieke geplande vergaderingen. Ze communiceert onder
haar leden vooral via mail of via een online vergadering.

Samenstelling vanaf 6 juni 2019
(15 bestuursleden)
• De Bosscher Yves | Harelbeke
• De Broyer Jan | Overijse
• De Canck Rafaël |Lubbeek
• Desmet Elsie | Torhout
• Fonteyn Goele | Brasschaat
• Hermans Catherine | Kruibeke**
• Carl Hanssens | St. Niklaas**
• Jansen Michel | Hoogstraten
• Kegels Filip | Beveren
• Libert Laurence | Hasselt
• Roose Patrick | Menen
• Taghon Danny | Lochristi
• Vanhees Jean | Beringen
• Van Praet Nicole | Bornem
• Vanseggelen Dirk | Pelt
• Vermeulen Anja | Kraainem
** Met haar mail van 27/02/2020 liet Catherine
Hermans, Kruibeke, weten dat ze ontslag neemt
in haar mandaat als bestuurder van de VVOG. Gezien zij een vertegenwoordiger is voor de Provincie Oost-Vlaanderen werd dan ook gekeken naar
de uitslag van de stemming van Bestuursleden
op de AV van 6 juni 2019 te Wichelen. Gezien de
omstandigheden kwam alleen Schepen Carl Hanssens uit St. Niklaas in aanmerking voor opvolging
van Catherine Hermans voor Oost-Vlaanderen. Hij
werd op de AV van 3/09/2020 benoemd.

Financieel Comité
Een Financieel Comité controleert jaarlijks de
rekeningen en bestaat statutair uit 3 leden.
Het Financieel Comité bestaat statutair uit 3
leden. Het FC controleert jaarlijks de rekeningen
en de balans van de VVOG en rapporteert rechtstreeks aan het Bestuursorgaan en de Algemene
Vergadering.
Het Financieel Comité vergaderde op
08/05/2020 te Melle samen met vertegenwoordigers van de VVOG en het revisorenkantoor
Baker Tilly Belgium. De balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2019 werden besproken.
• De Witte Lies | Deerlijk
• Tack Roos | Tielt
• Verguts Luc | Geel

Vergaderdata en –plaatsen
• 17/01/2020 | Brugge
• 03/03/2020 | Brussel
• 12/05/2020 | Teams
• 20/10/2020 | Teams
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Overlegorganen
In 2020 werd een nieuwe organisatiestructuur uitgerold. Er werd een Centrumstedenoverleg met 12 (vd 13) centrumsteden
opgericht, samen met ANB. Daarnaast kwamen 2 Lerende Netwerken. Lerend Netwerk Oost, voor de Provincies Antwerpen,
Limburg en een deel van Vlaams-Brabant. En een Lerend Netwerk West voor West- & Oost-Vlaanderen en het andere deel van
Vlaams-Brabant. Dit vervangt de Technische Werkgroep.

Centrumstedenoverleg

Lerende netwerken

Vergaderdata en –plaatsen
• 19/02/2020
Opstartvergadering. Voorstelling ANB, I-Tree
en de mogelijkheden voor Vlaanderen
• 13/05/2020
Overleg met AWV ‘Groen en AWV
• 21/10/2020
Burgerparticipatie binnen groenbeleid met
VVSG

De uitrol van de Lerende netwerken werd in
2020 vertraagd door Covid-19. Het protocol van
de meeste steden & gemeenten liet niet toe om
‘live’ Lerende Netwerken te organiseren. Gezien
LN nu eenmaal gebaseerd zijn op spontaan en
informeel overleg, was dit moeilijk online te
organiseren. Vanaf najaar hebben we dit tijdelijk
vervangen door een aanbod webinars.
• LN Oost 23/06/2020
Thema Eikenprocessierups.
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Secretariaat
Het VVOG-secretariaat is sinds 1999 in de Predikherenrei in het hartje van Brugge gelegen.

Personeel
Op 31 december 2020 stelde de VVOG zes
personeelsleden tewerk (4,45 VTE).

Filiep Bouckenooghe
Is directeur van de VVOG. Hij
is boekhouder van opleiding
en heeft heel wat bestuurders- en beleidservaringen.
Filiep staat in voor:
• Algemene leiding /personeel – bestuur – leden
• Algemene representatie /aanwezig namens
VVOG op ...
• Personeelsadministratie (verlof – loonstaten)
• Ledenwerving /inhoudelijk (ism Doreen)
• Beleidsvoorbereiding algemeen (contact met
voorzitter, ondervoorzitter
• AV/inhoud voorbereiden
• RVB/agenda, vergadering, opvolging
• FC/agenda, budget, financiële evaluatie
• Financies/budget (betalingen/ism Dirk)
• Sociale media
• Groencontact (interne redactieraad)
• Hoofdredactie, eindredactie, redactie-adviesraad, redactie artikels, contacten met auteurs
& adverteerders, reportages (ism Jos)
• Studiedagen/-uitstappen, e.d. /agenda,

Rudi Geerardyn
Rudi wordt voortaan ‘openbaargroen adviseur’ genoemd, van opleiding is hij
landschapsarchitect-stedenbouwkundige (Anderlecht,
1980 – Gent, 1984). Hij is werkzaam bij de VVOG
sinds 1999. Hij is tevens adjunct-directeur.
Rudi staat in voor
• Openbaargroen-awards/organisatie, jurering,
excursie, finale
• Entente Florale/kandidaat zoeken, begeleiden,
jurylid
• Technisch Advies (divers)
• Groencontact (interne redactieraad)
• Studiedagen/-uitstappen, e.d. /agenda,
• Bezoek gemeenten
• Aanspreekpunt bij afwezigheid directeur

Emmanuel Ampe

Doreen Leuntjens

Emmanuel is landschapsarchitect (Anderlecht, 1989) en
werkt sinds 2001 voor de
VVOG. Emmanuel was in 2020
bijna een volledig jaar afwezig
wegens medische redenen, normaal werkt hij
80%.

Doreen is verantwoordelijk
voor de administratie. Zij
werkt voor de VVOG sinds
1990 en vanaf 2018 voor 35
%. Zij is hét aanspreekpunt op
het secretariaat.

Emmanuel staat in voor:
• Studiewerk /research, voorbereidingen,
• Groencontact (redactieraad)
• Commissies /lid, vergaderingen,
• Technisch Advies (divers)
• Prov. TW /inhoud, research, voorbereid./
praktisch
• Studiedagen /inhoud, research, voorbereid./
praktisch
• Groencontact (interene redactieraad) redactie
kleine artikels, research
• Techn. Werkgr /agenda voorbereiden,
vergadering, verslaggeving
• Bibliotheek
• Steunpunt Oost- & West-Vlaanderen
Peter Vandyck
Peter wordt voortaan ‘openbaargroen adviseur’ genoemd.
Peter is landschapsarchitect
(Anderlecht, 1994) en onze
vaste lesgever. Als dusdanig is
hij ook nauw betrokken bij de uitwerking van het
VVOG-cursusprogramma. Hij werkt voornamelijk
vanuit zijn thuisbasis in Hasselt. Peter werkt sinds
2007 50% voor de VVOG.
Peter staat in voor:
• Vorming & opleiding
• Cursussen /uitwerken, cursussen geven,
• Technisch advies (divers)
• Steunpunt Limburg & Antwerpen
• Redactie publicaties (bepaalde zakboekjes, …)

Doreen staat in voor:
• Secretariaat /allerlei administratie, briefwisseling, routine-mailings
• Ledenadministratie /contacten, facturatie,
• Begeleiding stagiair
• Cursussen /administratie, facturatie, coördinatie

Dirk Neirynck
Dirk is administratief en technisch ondersteuner. Hij is in
dienst bij de VVOG sinds 1987.
Dirk werkte in 2020 80%.
Dirk staat in voor:
• Secretariaat
• Boekhouding & betalingen
• ICT/ Computer-assistance, programma’s
• Website /updates, redactie, onderhoud
• e-Nieuwsbrief / redactie, layout, mailing
• Lay-out vvog-drukwerk
• Verzekeringen (i.s.m. Doreen)
• Groencontact/ adverteerders, werving
• Auto vvog /onderhoud

Laure Agten
Laure is bioloog van opleiding
en werd tijdelijk ingezet in
vervanging van Emmanuel
Ampe. Zij werd aangeworven
voor 20% vanaf 01/10/2020.
Laure staat in voor:
• Zij werkte een aantal concrete projecten uit.

Werking
In 2020 werd vooral thuisgewerkt, van maart tot
juni en opnieuw vanaf oktober 2020. In de
tussenperiode (zomer) werd een permanentie
gehouden in het Secretariaat. Bijna alle vergaderingen werden ook online gehouden.
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Basisdienstverlening
De Vereniging voor Openbaar Groen biedt verschillende vormen van dienstverlening aan.

VVOG heeft structureel overleg met AWV

1 | Belangenverdediger

Op regelmatige basis is er overleg met het
Agentschap Wegen en Verkeer. Na een interne
bevraging bij de centrumsteden en een overleg
met hen, werd een werknota opgesteld.

VVOG is een organisatie die voluit gaat voor de
sector van het openbaargroen. Samen met de lokale besturen maakt VVOG het groenbeleid nog
sterker! Dit doen we o.a. door goeie relaties met
verschillende organisaties te onderhouden. Daarbij kaarten we zoveel mogelijk de uitdagingen,
problemen, …van de openbaargroen-sector aan.
Het is bijzonder belangrijk dat de VVOG deze
belangen blijft verdedigen.
In 2020 werden vele relaties opnieuw opgenomen:
• Vlaamse overheid: ANB, VLAM, VMM, Dep.
Omgeving…
• Onderzoeksinstellingen: PCS, ILVO, INBO, …
• Hogescholen, universiteiten: UA, UGent, KUL,
PXL, Vives, Odisee, Erasmus, Thomas More…
• Vakorganisaties: Bos+, AVBS, BFG, PCS, Centrum Duurzaam Groen, Fedagrim…
• Internationaal: Stadswerk, Entente Florale, …

VVOG stapt samen naar Grondwettelijk hof
Op 30 januari 2020 werd in de Belgische kamer
van volksvertegenwoordigers een wetsontwerp
goedgekeurd houdende boek 3 Goederen van
het Burgerlijk wetboek. Dit gaat over de invoering van het nieuwe boek ‘goederen’ die op 1
september 2021 in werking treedt. Dit kan gevolgen hebben op het aanplanten van bomen op
ons openbaar domein.
Het betreft meer bepaald de nieuwe artikelen
3.133 en 3.134 betreffende afstand tot perceelsgrens bij het planten van bomen en het recht om
doorschietende wortels en takken te mogen
snoeien. Hierbij is vooral zorgwekkend dat, waar
dit voorheen (onder het veldwetboek) een aangelegenheid betrof die enkel betrekking had op
privaat nabuurschap, dit nu ook gaat gelden voor
het publieke domein. Hierdoor komt de wettelijkheid van heel wat straatbomen in het gedrang, en daarnaast zullen private eigenaars ook
het recht krijgen om, bij werken op hun eigen
perceel, de wortels van publieke bomen door te
snijden. Door deze invoering van het nieuwe
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Dit overleg heeft als doelstelling te zoeken hoe
we de poot ‘groen’ kunnen versterken in hun
werking. Dit kan zowel gaan over het groenbeheer, als over optimaliseren van groen binnen
nieuwe projecten,…
De werknota bevat dan ook volgende werkpunten:
Input Vademecum Natuurtechniek, optimaliseren
van lokale overlegplatformen, meer garanties
voor groen in de aanbestedingen, projectmanagement, groen als verkeersbeïnvloeder,
SB250, minimale aanwezigheid groenexperten,
communicatie,…
boek ‘goederen’ in het burgerlijk wetboek, worden de bepalingen in het veldwetboek over deze
materie opgeheven.
Een coalitie van middenveldverenigingen (Bond
Beter Leefmilieu, BOS+, Centrum Duurzaam
Groen vzw, Natuurpunt, Vereniging voor Openbaar Groen vzw, vzw Voetgangersbeweging/
Infopunt Publieke Ruimte, vzw Trage Wegen en
WWF) vraagt daarom aan het Grondwettelijk Hof
om deze wetswijziging ongedaan te maken.
Bomen op het openbaar domein moeten volgens
de coalitie expliciet uitgezonderd worden van de
burenregels over plantafstand, overhangende
takken en doorgroeiende wortels. Het Grondwettelijk Hof heeft ondertussen onze klacht ontvankelijk verklaard, uitspraak verwacht vanaf
juni 2021.
Verschillende steden en gemeenten lieten zelfs
weten, gerust dit bezwaar te willen mee ondertekenen. Het bewijst dat we als belangenverdediger van het openbaar groen de juiste stap
hebben gezet om te pleiten om samen dit bezwaar in te dienen. Het is een krachtig signaal
dat dit gebeurde met 8 organisaties samen. En
nu maar hopen op een gunstige afloop... niet
voor ons maar vooral omdat “Groen de woonomgeving leefbaar houdt”
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2 | Openbaargroen-awards
(vroeger Groene Lente)
De wedstrijd die de VVOG al sinds 1974 organiseert, veranderde naar de nieuwe naam Openbaargroen-awards (voorheen Groene Lente). Het
is een jaarlijkse wedstrijd waaraan alle Vlaamse
gemeentebesturen kunnen deelnemen en waarbij interessante en voorbeeldstellende groenrealisaties en bloemeninitiatieven in de kijker
worden geplaatst. Bijzondere aandacht gaat uit
naar projecten die bijenvriendelijk, pesticidenvrij
en waterrobuust aangelegd zijn en beheerd
worden. Het jaarthema was klimaatgroen.
Verschillende vakjury’s bezochten o.l.v. de VVOG
alle 207 deelnemende projecten, nl. 91 groenprojecten (Groene gemeente), 66 bijenvriendelijke projecten (Bijenvriendelijke gemeente) en
50 bloemenprojecten (Gemeente in bloei). Er
was een opmerkelijke stijging bij de 2 eerste
wedstrijdthema’s.

Door de corona-pandemie verliep de organisatie
enigszins anders. De jureringen konden zonder
al te veel beperkingen plaatsvinden, maar het
studiebezoek aan de groen- en bloemengemeente Overijse moest afgelast worden, evenals het Entente Florale Europe-jurybezoek.
Op 17 december was er een digitale Finaledag
met live stream-presentaties van opmerkelijke realisaties en de bekendmaking van de wedstrijdresultaten. In primeur werd de speciale editie van
Groencontact met de beste groenrealisaties van
2020 voorgesteld. Alle wedstrijdresultaten zijn
terug te vinden op onze website, evenals de
Finalekit waarin presentaties, foto’s, wedstrijddocumenten, persteksten, … zijn opgenomen.

European Green City Awards
De uitreiking van deze award was het sluitstuk
van het Europees driejarenprogramma ‘Green
Cities for a sustainable Europe’ (2018-2020) dat
wordt uitgevoerd door VLAM en AVBS. Het doel
is om belanghebbenden in openbaar groen te

inspireren, informeren en activeren over het
belang van bomen en openbaar groen, ten voordele van het klimaat. De wedstrijdthema’s welzijn, klimaat, economie, biodiversiteit en sociale
cohesie werden geëvalueerd omdat ze een
belangrijke rol spelen voor de leefbaarheid in
steden.
Ieder van de 6 deelnemende landen (België,
Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en
Nederland) stelde een jurylid aan en selecteerde
een vooraanstaand openbaargroenproject. Voor
België werd Rudi Geerardyn aangeduid als jurylid
en werd de groene mijnsite van Beringen gekozen als deelnemend project.
Dit project werd door de vakjury als beste Europese openbaargroen-project uitgeroepen tot winnaar van de 1e award. De jury loofde de groene
transformatie van een voormalig zwart steenkoolgebied naar een multifunctioneel, toeristischrecreatief gebied waarbij het industrieel erfgoed
op een creatieve manier werd geïntegreerd in het
landschap.
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Overzicht adviezen en documentatieaanvragen in 2020
Alken
Antwerpen
Balen
Beringen

Berlaar
Beveren
Bilzen
Bonheiden
Boom
Bornem
Brasschaat
Brugge

Damme
De Panne
De Pinte
Deerlijk
Diepenbeek
Essen
Geel
Genk
Hasselt
Herk-de-Stad
Heuvelland
Hoeselt
Hoogstraten
Huldenberg
Ichtegem
Izegem
Kasterlee

Knokke-Heist
Kortrijk
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Beoordeling locatie berken t.o.v. allergieën |
Bermbeheerplan | Bijenvriendelijke gemeente
Roetschorsziekte
Beschermen van bomen op werven
Bomenbeleidsplan | Ecovator toepassen | Hemelboom |
Boomsoortkeuze beoordelen | Fijnspar aangetast door
letterzetter | Beplantingsvoorstel begraafplaats |
Verbrande taxushaag door onkruidbranden
Plantvakken | Schaduwberekening in privetuin |
Ligusterhaag dicht krijgen onderaan | Machinaal snoeien
Boomvriendelijk fietspad met fluisterasfalt
Schadeberekening Zilveresdoorn | Grazige vegetatie op
begraafplaatsen
Verdroging van eiken
Letterzetter | Inspectie van bomen Boom-3 locaties |
Franse tuin
Bijvriendelijke snoeien
Snoeiplan opstellen | Toegankelijkheid begraafplaatsen
omvormen paden
Naambordjes boomvriendelijke bevestigen | Vernieuwde
projecten boombeheer in Londen | Stofzuiger eikenprocessierups | Bebloemingswedstrijd | Eikenprocessierups |
Schrijfwijze bomenlijst | Uniforme methode basistekst
Bomen en gemeentewegen |
Ecologisch bermbeheer | Infiltratieprojecten | Boomkeuze
Veurneweg | Ontharding subsidies
Droogtebestendige bomen | Beoordeling oorzaak
schade aan boom | Infiltratieprojecten
Eikenprocessierups
Infiltratieprojecten | Bijenvriendelijke beplanting en mengsel
Robinia wortelopslag
Boombeheer | Wedstrijdcriteria bijenvriendelijke
gemeente
Beschadigde wortelzone
Tuinstraat
Bos openstellen voor publiek
Tilia cordata en Quercus pubescens
Snoeitijdstip van scheren en hagen | Toepassen van
grazige vegetatie
Bomen en zonnepanelen | Bladkorven
Boomsoortkeuze voor smalle boomspiegels
Vliegenplaag op Amerikaanse eik | Boomwaarde Chiroheem
Kapvergunning en belangenafweging
Beuken in Kasterlee | Grindpaden, grindgazon op
begraafplaatsen | Keuren van plantgoed | Uniforme
methode interpretatie | Burgerparticipatie | Gesplitste
aanbesteding
Pesticiden op privegrond | Bomenplan
Groenschermen en bomen versus zonnepanelen |
Communicatiefiche roetschors

Laakdal
Landen
Leuven

Lokeren
Lubbeek
Lummen
Machelen
Mechelen

Merelbeke
Meulebeke
Moerbeke
Mol
Nijlen
Turnhout
Oostende
Oudsbergen
Poperinge
Schoten

Sint-Truiden

Roeselare
Temse
Tervuren
Tielt
Torhout
Waregem
Wetteren
Wevelgem
Wielsbeke
Wommelgem
Zandhoven
Zaventem
Zedelgem
Zwalm
Zwijndrecht

Inzaaien bloemenweide | Beschadiging fietspad door
wortels
Bronplein Landen | Hondenweides | Boomsoort in bak
Hannover infiltratiewijk | Boomwaarde en beschermen
van bomen | Vaste planten toepassen prairie | Aanplant
Leuvens buurtbos
Bomen in de voetpadzone met wortelschade
Boomkeuzes | Engerlingen
Opstellen van een bomenplan
Waardebepaling van plataan | Boomschade privetuin
door stormwind Dennis | Argumentering behoud bomen
Vergroenen plein | Bomen Halsvest | Planttechnieken |
Herstel hagen | Boombeleid en -beheer | Boomkeuze |
Bomen beschermen op werven | Onkruidbestrijding |
Beeldkwaliteiten
Malvawantsen
Ecovator
Aankoop van plantgoed
Voorbeeld examen teamleider/meestergast | Byebyegras collegenota
Burgers correct informeren ivm snoeien | Snoei
beplantingen
Bomenvisie | Boomsoortkeuze
Organogram groendienst
Markt bekijken | Groenbeheerplan
Aanleggen van boomvoeten
Toepassen van grazige vegetatie | Inrichting monument
kerk | Vasteplantenborder | Boomsoortkeuze | Halsbandparkieten
Groenbeleid in Sint-Truiden | Cijfermateriaal voor audit |
Vaste planten | Alternatief voor planten | Hoe scoren
als Bijenvriendelijke gemeente
Bestek aanplant bomen
Groenbeheer
Beplanting voorzien plantvakken langs de weg
Opleidingsschema nieuwe ploegbaas | Vaste planten
toepassen
Bomen en appartementen
Pesticidenvrij houden van de begraafplaats
Adoptietuin
Roetschorsziekte | Ondersteunen van aanplanting
bomen op privaat terrein | Robotmaaiers
Rooien van lindes | Bomenadvies
Inkleding boomspiegesl met Sedum
Processierups: natuurlijk bestrijdingsmiddel uitzetten
kever
Lijst met vakbekwame boomverzorgers en -aannemers
Wortelopdruk beuk
Slib en invasieven
Maaischade bij bomen en beboeten
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3 | Openbaargroen Advies

4 | Communicatie

De werkelijke leden kunnen steeds beroep doen
op de VVOG voor technisch advies. Dit kan gebeuren op verschillende manieren: telefonisch,
via e-mail of per briefwisseling. Ook kan een
plaatsbezoek tegen kostprijs gepland worden. Bij
het verlenen van technisch advies staat objectiviteit en neutraliteit voorop. Voor het opstellen
van onze adviezen gaan wij in principe steeds
vertrekken vanuit het standpunt dat het openbaargroen maximaal moet beschermd worden.

De VVOG heeft in 2020 werk gemaakt van een
vernieuwde communicatiestrategie. Onze bestaande communicatiemiddelen kregen een opfrissing en meer structuur. Daarnaast werden
stappen gezet op de sociale media voor een
breder publiek. Deze vernieuwingsopdracht is
nog niet voltooid. Een nieuwe look voor onze
Groenmail en een Community (in vervanging van
de ledenpagina’s) zijn nog te ontwikkelen.

In 2020 werd het openbaargroen advies professioneler aangepakt. Enerzijds werd de doorlooptijd verkort en kreeg het uitgeschreven advies
een standaard-jasje.
Het aantal adviezen steeg aanzienlijk in 2020
(Van 23 in 2019 Naar 65 in 2020). Vooral door
de vernieuwde aanpak en de extra aandacht,
maar anderzijds heeft Covid-19 zeker ook een invloed gehad. Door het thuiswerk, wegvallen van
studiedagen waren vele groenmedewerkers op
hun eigen kennis aangewezen. Input van VVOG
was welgekomen.

Sinds 2003 wordt een elektronische nieuwsbrief
gepubliceerd, GroenMail. In 2020 werden 24
edities van de elektronische Nieuwsbrief ‘GroenMail’ verstuurd. Eind 2020 telde het mailbestand
ongeveer 2780 abonnees. Daarnaast werd de
nieuwsbrief ‘Groenmail+’ drie keer verstuurd
naar de respectieve abonnees.

In 2020 werd onze website volledig vernieuwd.
Een frissere ‘look & feel’ zorgt voor meer gebruikers. Tevens werd de site uitgerust met een
handige ‘zoekfunctie’. Gemiddeld waren er in
2020 ongeveer 1500 unieke bezoekers per
maand.
Ook via de website wordt regelmatig informatie
verspreid over openbaar groen. De leden van de
VVOG hebben via de website toegang tot de
ledenpagina met extra info.

Facebook
GroenMail

Sedert april 2020 bestaat er ook een Facebookpagina van de VVOG. (www.facebook.com/
verenigingvooropenbaargroen). De bedoeling is
een centrale plaats te creëren waar veel posts
ivm openbaargroen komen. Hiermee willen we
het draagvlak voor ‘openbaar groen’ vergroten
en informatie rond ‘openbaar groen’ verspreiden.

LinkedIn
Website - www.vvog.info
De website blijft een belangrijk communicatiekanaal zowel naar de buitenwereld toe als naar
de leden.

Ook starten wij met een LinkedIn-pagina.
Gewoon professionele aanwezigheid
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Groencontact 2020

(jaargang 46)

2020/1
• Leefbaarheid van de Gentse kanaalzone |
Zestien groene koppelingsgebieden verbinden
dorpen met de haven | Jos De Wael
• Kansen voor fruit in openbaar groen? | Joris
Dewinter, Filip Debersaques en Jan Mertens
• Bomen als bouwstenen voor de stad van de
toekomst | Het belang van een boomtechnisch
raadgever bij ontwerp en uitvoering van
boomprojecten | Paul Geerts
• Groen-blauw natuurlijk netwerk in Overijse |
Een landschappelijke en recreatieve meerwaarde | Rudi Geerardyn
2020/2
• Tiny Forests | Hype of nuttige bijdrage aan
biodiversiteit en beter klimaat? | Paul Geerts
[i.o. VLAM]

• Vitaliteit van stadsbomen | Het belang van
omgeving en bodemschimmels | Maarten Van
Geel • Kang Yu • Ben Somers • Olivier Honnay
[KU Leuven]
• Trage wegen in Overijse | Toeristische en
sportieve troeven in de Druivenstreek |
Rudi Geerardyn • Gemeentebestuur Overijse
• Kroonarchitectuur, een waardevolle tool voor
bomenbeheer | Tom Joye [Natuurinvest]
2020/3
• Blootstelling aan giftige planten | Problemen
vermijden door plantenkennis en gezond
verstand | Jos De Wael
• Crisissen zijn uitdagingen | Openbaar groen
tijdens en na corona | Paul Geerts [i.o. VLAM]
• Meer buren dan je denkt in Overijse | Plantenen dierensoorten om te koesteren | Rudi
Geerardyn • Gemeentebestuur Overijse
• De comeback van het park | Jaarboek Blauwe
Kamer 2019 | Dirk Vandromme
• Robotmaaier, hate it or love it | Hoe kunnen
we robotmaaiers in het openbaar domein
introduceren? | Filiep Bouckenooghe |
Interview met Arno van den Brande
2020/4
• Beringse mijnsite | Belgische vertegenwoordiger
op de eerste European Green City Award |
Rudi Geerardyn • Stadsbestuur Beringen
• Klimaatbestendig bomen- en plantensortiment
voor de stad | Paul Geerts [i.o. VLAM]
• Water aan zet in Overijse | Acties voor het
herstel van de IJsevallei | Rudi Geerardyn •
Gemeentebestuur Overijse
• Stadsecologie in Vlaanderen | Hoever staat
het met stadsecologie bij onze lokale besturen
in Vlaanderen? Groencontact zocht het voor je
uit! | Deel 1: Aalst, Antwerpen en Ieper |
Filiep Bouckenooghe
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2020/5
• De beste gemeentelijke groenrealisaties in
2020 | Rudi Geerardyn
Buurtpark | Wijkpark | Landschapspark | Plein |
Laanbeplanting | Omgevingsgroen | Begraafplaats | Speelgroen | Eetbaar groen | Plantenperken
• Bijenvriendelijke gemeente
De bijenvriendelijke gemeenten in 2020 |
Rudi Geerardyn
• Gemeente in bloei
De beste bloemenrealisaties in 2020 | Rudi
Geerardyn
• Entente Florale Europe
• Overijse, deelname verschoven naar 2021 |
Rudi Geerardyn
• Diksmuide, nieuwe deelnemer voor 2021 |
Rudi Geerardyn

jaarverslag 2020 | vvog

8 | Netwerking

5 | Groencontact
Groencontact is het ledenblad van de VVOG en
bevat artikels over openbaar groen en aanverwante onderwerpen (landschapsarchitectuur,
openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening, stedenbouw, landschapszorg, natuurbehoud, e.d.). In
2020 was Groencontact aan zijn 46e jaargang
toe. Voortaan verschijnt er één editie per seizoen
en een extra nummer i.v.m. de ‘openbaargroen
awards’ in december.

Bomenwaardecalculator 5

De redactie werd geleid door Filiep Bouckenooghe. Bert de Somviele (Directeur Bos+) werkte
in 2020 mee als columnist.

De VVOG heeft een totaal herwerkte versie van
het VVOG-werkinstrument "Boomwaardecalculator" beschikbaar. Deze nieuwe versie is volledig
aangepast aan de nieuwe berekeningsmethode
(dus met de Meerwaardefactor). De gebruikers
van de vorige versie (4.x) krijgen de mogelijkheid
om aan een gereduceerde prijs een upgrade naar
het nieuwe programma aan te schaffen.

Redactienetwerk

Bibliotheek en documentatiedienst

(voorheen Redactie-adviesraad)
De redactie-adviesraad van weleer werd vervangen door een Redactienetwerk. Dit netwerk werd
terug operationeel en geeft suggesties ivm
onderwerpen, nieuwe invalshoeken, trends,
studies, … voor redactie van Groencontact. Dit
Redactiennetwerk werkt alleen online.

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

Redactie

Leden van het redactienetwerk zijn:
Martin Hermy (Emeritus professor Groenbeheer,
Natuurbeheer en Ecologie), Geert Bossaert
(BVTL), Kathleen De Clercq (PXL Diepenbeek),
Lieven Dhollander (HoGent), Pieter Foré (HoGent),
Yves Dehondt (VIVES Roeselare), Steven Meeus
(ODISEE Sint-Niklaas), Geert Meysmans (Erasmus
Hogeschool), Jan Moereels (Brasschaat), Dirk
Vandromme (gepen. Zwevegem), Jos de Wael
(Gepen. Directeur VVOG) en Chris Vermander
(Gent).

6 | Onze producten
Zakboekjes
Momenteel worden 4 zakboekjes in een handig
pocketformaat beschikbaar gesteld.
• Kwaliteitskeuring bij leveren van bomen
• Invasieve exoten
• Beschermen van bomen
• Snoei-Wijzer

Snoei-Wijzer
U snoeit het best met de Snoei-wijzer (versie
2020). Dit zakboekje was uitgeput en kreeg een
herwerking en herdruk in 2020.

Webinar
We startten met webinars. Op 4/12/20 hielden
we samen met Vives een ‘Webinar Bomenplan’
Dit was een mooi alternatief voor de weggevallen studiedagen en is een blijver in ons aanbod.

Werfposters
Nemen er werken plaats met kwetsbare bomen?
Gebruik de werfposters.

7 | Studiedagen
Alle geplande studiedagen vielen in 2020 weg
wegens Covid-19. Verschillende zaken waren gepland zoals Studiedag groenmedewerkers Floraliën, Uitwisseling België/Nederland naar
Maastricht met Stadswerk, Studiedag in kader
van Openbaargroen Awards naar Overijse, 1-2Tree Award, Demogroen, Nationale Grasdag …
Geen enkele kon veilig doorgaan.
Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van dergelijke studiedagen. Enerzijds zijn de gekozen
onderwerpen interessant maar anderzijds ook
het ontmoeten van collega’s. Wij hopen in najaar
2021 deze draad terug te kunnen opnemen.

2020 was een jaar om vele contacten uit het
groene netwerk aan te scherpen: ANB, Ecovator,
Centrum Duurzaam groen, Fedagrim, Ilvo, Kubieke
Ruimte, Natuurinvest, Publieke Ruimte, VMM,
HoGent, Vives, ByeByeGrass, Den Blakken (Prov.
O-Vl)
Daarnaast ook partners die niet groengerelateerd
zijn maar toch iets kunnen betekenen: Inter, Labland, VPR, Krinkels, Vlaams Instituut gezond
leven
Onder netwerken verstaan we:
• Contacten leggen met alle shareholders van
openbaar groen
• Opstellen en verwerken van enquêtes over
actuele thema’s
• Zetelen in stuurgroepen en adviesraden waar
de belangen van steden en gemeenten
worden behartigd
• Public relations met bedrijven uit de sector
• Contacten onderhouden met overheidsinstanties
• Internationale vertegenwoordiging
VVOG was in 2020 actief lid van:
• Bomencharter Vlaanderen
• Fytolicenties
• Groeistof
• Groep Groen Leiedal
• OSLO-standaard Openbaar Domein
• Stakeholdersmeeting EcoCities
• Stakeholdersoverleg duurzaam gebruik pesticide
• Stuurgroepvergadering onderzoek VIVES
straatbomen bodem
• Technisch comité – PCS
• Technische werkgroep Bacterievuur
• Tetra proposal: Green Acoustics
• VLAIO-TETRA project Green Acoustics
• Werkgroep Bacterievuur
• Werkgroep beheerresten van groenbeheer gebruiken als grondstof - platform oogstbare
landschappen

PDPO-Project ‘Naar een efficiënt
waterbeheer met groenzones’
VVOG stapte mee in het Oost-Vlaamse PDPOproject ‘Naar een efficiënt waterbeheer met
groenzones’ dat 1 januari 2020 van start ging.
Onder druk van een veranderd klimaat worden
gemeenten geconfronteerd met water schaarste
en -overlast. Het Oost-Vlaams provinciaal
klimaatbeleidsplan tracht hierop in te zetten door
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o.a. te streven naar een klimaatgezonde en
aangename woonomgeving en een klimaatbestendig landschap, waarbij groenzones een
belangrijke rol spelen.
Gemeenten hebben echter nood aan ondersteuning bij het ontwerp, aanleg en beheer van
groenzones om deze zo kwalitatief en multifunctioneel mogelijk te maken. Dit project speelt
hierop in door de huidige kennis en praktijkvoorbeelden rond waterefficiënt ontwerpen en
beschikbare technieken voor aanleg en beheer
te bundelen en actief te implementeren bij OostVlaamse gemeenten en hun stakeholders in de
keten van groenvoorziening (tuinarchitecten en
-aannemers, siertelers).
Er worden ook demonstratieve groenzones aangelegd bij o.a. de gemeenten Aalter, Dendermonde en Oudenaarde met verschillende
technieken zoals het gebruik van afdekmaterialen, bentoniet, bodem -verbeterende middelen
met een hoog gehalte aan organische stof en
waterpolymeren. Door het aanreiken van tools
waarmee gemeenten hun inwoners kunnen sensibiliseren, wordt ook aan draagvlakverbreding
gewerkt voor meer groen.
Dit project is een samenwerking tussen het
Proefcentrum voor Sierteelt, de Vereniging voor
Openbaar Groen (VVOG), Velt en het Regionaal
Landschap Schelde-Durme. Daarnaast bieden ook
het AVBS, Tuinhier, Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen en Regionaal Landschap Meetjesland
inhoudelijk ondersteuning.
VVOG werkte in 2020 vooral aan het deel openbare besturen in de enquête en de opmaak van
een inspiratiegids voor lokale besturen. Release
juni 2021.

9 | Vorming
De VVOG organiseert reeds meer dan 30 jaar
cursussen en vormingsactiviteiten. Tot en met
vorig jaar werd een basispakket aan de cursussen plantenkennis, aanlegtechnieken en groenbeheer aangeboden op verschillende niveaus.
Basisopleidingen die bedoeld zijn voor groenarbeiders die geen vooropleiding hebben of
slechts een beperkte ervaring in de groensector.
Vervolmakingscursussen voor ploegbazen en
groenarbeiders met een vooropleiding in de
groensector of met voldoende ervaring.
Daarnaast werden specialisatiecursussen georganiseerd rond specifieke thema’s, voornamelijk
bedoeld voor verdieping.
Passend in de algemene filosofie van de VVOGcursussen trachtten wij de cursussen zo veel mogelijk op maat van de diensten te maken.

Cursussen op maat
Aangezien de vraag naar cursussen op maat vanuit de diensten zo sterk is toegenomen dat ze
het merendeel van de opleidingen begonnen uit
te maken, wordt er sinds 2020 enkel nog maatwerk geleverd. Hierbij zijn combinaties van
bovenstaande onderdelen en toevoegingen van
of vervangingen door andere thema’s mogelijk.
Voorbeelden hiervan zijn omvormingen en
beheer op begraafplaatsen, het beoordelen van
bomen en het opstellen van een beheersplan,
pesticidenvrij beheer van verhardingen… Aan de
leidinggevende wordt advies verstrekt over
zaken die worden vastgesteld tijdens de cursus
zoals veiligheid, onderhoudsvriendelijkere
methodes, materiaal, ... Voor bepaalde cursussen zijn er ingesproken PowerPointpresentaties
uitgewerkt die de cursisten kunnen gebruiken als
naslagwerk, maar ook als tools.
Aanpak bepalen inhoud
In overleg met de dienst(en) wordt nagegaan
welke eisen en noden er zijn en hoe we daaraan
tegemoet kunnen komen. De cursussen vinden
plaats op locatie. De inhoud, de duur en het
niveau wordt aangepast aan de specifieke behoeften en het kennisniveau van de deelnemers.

Cursussen afgelopen
• Brasschaat: Algemeen groenbeheer
• Kasterlee: Begeleidingssnoei bomen + scheren
van hagen en blokhagen
Cursussen gestart
• Beringen: Groenbeheer van begraafplaatsen basisopleiding
• Beringen: Groenbeheer en omvorming
begraafplaatsen
• Brasschaat: Groenbeheer, cursus Snoei-Wijzer
• Mol: algemeen groenbeheer

10 | Onderwijsinstellingen
Dat er in de groene sector momenteel een ‘War
for Talent’ heerst kan iedereen ondervinden wie
op zoek is naar nieuwe geschoolde werkkrachten. VVOG is zich daarvan bewust en wil daar ook
een actievere rol in spelen. Wij willen studenten
(bachelors en masters) bij hun werkveldontmoetingen warm maken om een job op te nemen
binnen de openbare besturen.
In 2020 namen we daarvoor een aantal initiatieven:
• PXL: Zetelen in werkveldcommissie
• Gent: Panelgesprek rond Biodiversiteit in tuin
• Vives: Promotie voor 3de jaars, werken in Lokaal Bestuur
• HoGent: Aftoetsen Samenwerking

11 | Mediakit
Voor VVOG is een commerciële samenwerking
met bedrijven en ondernemers van groot belang.
Enerzijds voor de financiële gezondheid van de
organisaties als voor de kennisdeling.
Daarom ontwikkelden we in 2020 een Mediakit
met verschillende mogelijkheden:
• Advertenties in Groencontact
Naast de traditionele advertenties zijn er nu
ook Publireportages. Deze geven de mogelijkheid om zowel het bedrijfsverhaal of kennisoverdracht te brengen
• Sponsoring
3 mogelijkheden Mega – Maxi – Minor
Optioneel: Openbaargroen-award-kit

Cursussen in 2020
Er werden verschillende types van cursussen
georganiseerd. Door de Coronamaatregelen zijn
de lopende opleidingen on-hold gezet en de
nieuw aangevraagde zijn niet kunnen starten.
Wanneer de toestand het terug toelaat zullen
deze fysiek verdergezet worden.
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Deze nieuwe aanpak resulteerde in een mooie
stijging van de inkomsten voor 2020.

jaarverslag 2020 | vvog

Tot slot
Virussen teisteren VVOG in 2020
en besmetten mag weer!

Het lijkt stilaan afgezaagd waarschijnlijk als ik stel dat Covid-19 ons parten heeft gespeeld in 2020.
Maar natuurlijk ik kan er niet om heen. Het schudde onze werking doorheen. Een werking die juist
gebaseerd is op informele en formele momenten, het uitwisselen van ervaringen onder elkaar, het
bezoeken van groene projecten in steden & gemeenten van Vlaanderen, … Dit is juist onze corebusiness, maar kon niet meer veilig georganiseerd worden. Daarmee waren we natuurlijk bijzonder
kwetsbaar.
Maar het Covid-19 virus had ons te pakken en we moesten er mee verder.
Gelukkig bleven we niet bij de pakken zitten. We waren sowieso al gestart met een vernieuwde
dienstverlening. In 2020 hebben we dit reeds gestalte gegeven met de middelen die toen mogelijk
waren. Onze communicatie kreeg een upgrade. De website werd in een nieuw kleedje gestopt en
VVOG werd actief op sociale media. In februari 2020 startten we een centrumstedenoverleg op samen
met ANB. Daarnaast hebben we onze eerste stapjes gezet met het opstarten van Lerende Netwerken.
Maar toegegeven, daar hadden we gedacht al verder te staan. Maar gezien fysieke vergaderingen
niet meer mogelijk waren, hebben we even moeten temporiseren. Informeel overleg tussen groenambtenaren is nu éénmaal zo belangrijk, maar kan helaas heel moeilijk online. De spontaniteit valt
weg. Ten slotte, hadden we ook een mooie groei van ons aantal leden. We mochten een 14-tal
nieuwe leden verwelkomen. Toch wel een mooi resultaat in een moeilijk jaar.
Maar zo zie je maar dat het VVOG-virusje ook meer en meer steden besmet!
En tenslotte onze echte cliënten. Diegene waarvoor we dagelijks bezig zijn met het onderhouden
en aanleggen van groen. Zijn of haar consumptiegedrag wijzigde. De burger genoot opnieuw met
volle teugen van het aanwezige groen in zijn buurt, of hij besefte des te meer wat het gebrek was
van groen in zijn buurt. De burger kreeg een sterker groen-bewustzijn dan vroeger. Voor het eerst
waren we geconfronteerd met een teveel aan recreanten in natuur of parken. Er kwamen zelfs
beperkingen of sluitingen. Wie had dit ooit gedacht…
En ik ben er zeker van, in een dichtbebouwd Vlaanderen met dergelijke ervaringen op vlak van broze
gezondheid, een sterker wordende klimaatbewustzijn en een te herstellen psychisch welzijn, … zal
dit nog niet zo vlug overgaan.
De vraag naar meer, kwalitatiever groen zal blijven bestaan. Lokale besturen staan des te meer voor
de uitdaging om naast klimaat, waterefficiêntie, biodiversiteit, …. ook stilaan een groeninclusief
beleid te voeren.
Het groene virusje heeft de burger te pakken en laat hem niet zomaar meer los.
Een dat is nu juist een virus waarmee we wel mogen besmetten! Verspreid het verder …!

Filiep Bouckenooghe
Directeur
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