Vereniging Voor
Openbaar Groen
Jaarverslag 2019

Oudenaarde was in 2019
'onze' GROEN- EN BLOEMENSTAD
In de Europese wedstrijd 'Entente Florale' behaalde de stad een gouden medaille.
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Woord vooraf
Geachte partners van de vereniging voor
openbaar groen (VVOG)
Sinds 1 juli 2019 is er een nieuw Bestuursorgaan
aangesteld en is er ook een nieuwe directeur. Jos
De Wael is na vele jaren, waarin hij alles heeft
gegeven voor onze organisatie op welverdiend
pensioen. Bij deze wil ik namens de VVOG Jos
bedanken voor de vele jaren van inspanning ten
voordele van de vergroening en duurzaamheid
van vele Vlaamse steden en gemeenten.
Met Dhr. Filiep Bouckenooghe hebben we dan
ook een nieuwe directeur die het huis goed kent.
Hij zetelde namelijk de voorbije 6 jaar reeds in
het Bestuursorgaan, en heeft dus de nodige
ervaring kunnen opbouwen om ons de komende
jaren te leiden naar de VVOG 2.0. Met adjunct
directeur Rudi Geerardyn, die ook reeds jaren
werkzaam is binnen de vereniging en een
karrenvracht aan ervaring heeft zullen ze een
perfecte tandem zijn om dit proces samen met
het nieuwe bestuur in goede banen te leiden.
Het nieuwe Bestuursorgaan is zeer ambitieus en
stelde de voorbij maanden al heel wat doelstelling op die we de komende jaren willen bereiken. Met die nieuwe dynamische ploeg willen
we de VVOG nog meer op de kaart zetten, en
onze bekendheid in Vlaanderen vergroten. Dit
doen we door de gesprekken aan te gaan met
vele mogelijke partners. Als nieuwe voorzitter
wil ik daar een grote rol in opnemen samen met
onze directeur. Er liggen vele nieuwe ideeën en
plannen op de tafel. Het is nu aan onze nieuwe
ploeg om hier mee aan de slag te gaan.

Een grote uitdaging die ik toch even wil belichten
is de financiële toestand van onze vereniging.
De VVOG is afhankelijk van de inkomsten van de
steden en gemeenten die zich aansluiten. We
moeten dan ook hard blijven werken om zoveel
mogelijk partners te overtuigen van de meerwaarde van een lidmaatschap van onze vereniging. Onze expertise die we hebben kan van
groot belang zijn voor de keuzes die de besturen
moeten maken de komende jaren. Die expertise
is namelijk de kracht van onze vereniging en een
meerwaarde die onze huidige partners zeker
zullen onderschrijven. We zoeken echter ook
naar een structurele financiële ondersteuning
van provincies, en de Vlaamse overheid. Hiervoor
werden al gesprekken opgestart. Ik doe dan ook
een warme oproep aan onze partners om wanneer mogelijk hier ook aan mee te werken. Het
moet ons doel zijn om onze vereniging op termijn
zo zelfstandig mogelijk te maken. Dat wil niet
zeggen dat onze kerntaak, het bijstaan van
steden en gemeente in haar groenbeleid zou
veranderen. Met extra middelen hebben we
meer mogelijkheden die nodig zijn om onze
kerntaak zo goed moeilijk uit te voeren met de
nodige expertise van onze medewerkers.

Onze nieuwe ploeg is geïnstalleerd en klaar voor
de uitdaging die we samen met onze partners
willen realiseren. Ik wil jullie namens het Bestuur en de medewerkers van de vereniging bedanken voor het vertrouwen, en wij rekenen ook
de komende jaren op jullie steun

Filip kegels
Voorzitter
Vereniging voor openbaar groen (VVOG)

2020 is een zeer moeilijk jaar voor ons allemaal.
Toch hebben we niet blijven stilzitten en werken
we verder aan onze vele doelstellingen. Hopelijk
is COVID 19 binnenkort geschiedenis en kunnen
we allemaal verder met onze werkzaamheden
op een veilige en normale manier. De uitdagingen zijn groot de komende jaren. We willen als
VVOG een zo groot mogelijke rol spelen in het
groen en duurzaamheidsbeleid van de Vlaamse
steden en gemeenten in de toekomst.

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 2019. Deze tekst werd op 3
september 2020 door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. Door Covid-19 werd deze
AV uitzonderlijk verplaatst.
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.
De VVOG vzw stelt zich tot doel
• het openbaar groen in al zijn vormen te promoten en te pleiten voor het behoud en een
maximale uitbreiding ervan;
• de leden-gemeentebesturen te ondersteunen
bij het realiseren van een goed groenbeleid;

• de aangesloten leden te helpen bij het oplossen
van lokale problemen inzake openbaar groen;
• het organiseren van verschillende vormen van
bijscholing en vorming (cursussen, workshops,
studiedagen, …)
• het stimuleren van en/of participeren aan
onderzoek inzake openbaar groen.
• het stimuleren van en/of participeren aan
onderzoek inzake openbaar groen.

Verantwoordelijke uitgever
Filip Kegels | Predikherenrei 1c | 8000 Brugge

Samenstelling
Filiep Bouckenooghe | Rudi Geerardyn |
Doreen Leuntjens | Dirk Neirynck | Peter Vandyck

Partners 2019
• Entente Florale Europe
• Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
(VLAM)
• Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
• Departement Omgeving
• Vlaamse Vereniging Voor Steden en
Gemeente (VVSG)
• Association Européenee pour le Fleurissement
et le Paysage (Entente Florale Europe)

Concept en eindredactie
Filiep Bouckenooghe

Structurele sponsors 2019
Best Select | Dolmans Landscaping | Firma Thomas

Contact
VVOG vzw | Predikherenrei 1c | 8000 Brugge
T. 050 33 21 33 | info@vvog.info | www.vvog.info

Sponsor Groene Lente
Willaert | Agraphyt (Oenosan)
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Leden
De Vereniging voor Openbaar Groen vzw (hierna afgekort tot VVOG) heeft volgens de statuten en conform de huidige wetgeving
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk (Wet van 2 mei 2002) twee soorten leden: werkelijke leden en toegetreden
leden. Alleen openbare besturen kunnen werkelijk lid zijn. Volgens artikel 8 van de statuten kunnen alle Belgische natuurlijke
personen of publiekrechtelijke rechtspersonen aansluiten als toegetreden lid. (Zie www.vvog.info)

De VVOG had in 2019 160 aangesloten werkelijke leden en 6 toegetreden 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
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Bestuursorganen
Het feitelijk bestuur van de VVOG wordt waargenomen door het Bestuursorgaan, welke voor een periode van zes jaar verkozen
worden door de Algemene Vergadering. Een Financieel Comité controleert jaarlijks de rekeningen en bestaat statutair uit 3 leden.
De Technische Werkgroep bestaat uit hoofde van groendiensten van de werkelijke leden en geeft sturing aan de inhoudelijke
activiteiten van de VVOG. 2019 kenmerkt zich als een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. Op de Algemene Vergadering van
6 juni 2019 werden alle bestuursorganen vernieuwd.

Algemene vergadering
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.
De Algemene Vergadering van 2019 werd
gehouden op 6 juni te Wichelen. Er waren 61
werkelijke leden vertegenwoordigd (door 68 personen). Wij ontvingen verontschuldigingen van
48 lokale besturen.
Na voorlezing en goedkeuring van het financieel
verslag werd kwijting gegeven aan de bestuurders. Vervolgens werd de contributie voor 2020
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.

Bestuursorgaan
De leden van het Bestuursorgaan kunnen politieke mandatarissen zijn of ambtenaren van een
werkelijk lid. het Bestuursorgaan kiest onder zijn
leden één voorzitter en één of meer ondervoorzitters. Het Bestuursorgaan vergadert minimaal
driemaal per jaar. Het secretariaat van het
Bestuursorgaan wordt waargenomen door Filiep
Bouckenooghe, directeur.

Samenstelling tot en met 6 juni 2019
(18 bestuursleden)
Werner Aerts, Tervuren | Yves De Bosscher, Harelbeke, ondervoorzitter | Wout De Meester, SintNiklaas | Marc Debie, Wielsbeke | Peter Desmet,
Waregem | Bart Hermans, Oud-Turnhout | Luc Hermans, Turnhout | Bert Herrewyn, Kortrijk | Patrick
Huyghe, Evergem | Michel Jansen, Hoogstraten
Filip Kegels, Beveren | Hilde Langeraert, Nevele
| Annika Lenaerts, Leopoldsburg | Philip Pierins,
Brugge, voorzitter a.i. | Griet Smaers, Geel | Dieter Van Besien, Haacht | Jean Vanhees, Beringen
Vergaderdata en –plaatsen
• 25 januari 2019 te Brugge
• 30 april 2019 te Brugge

Samenstelling vanaf 6 juni 2019
(15 bestuursleden)
In kader van het decreet Lokaal Bestuur hebben
we voortaan het aantal bestuursleden beperkt
tot 15. Vanuit de 5 Provincies worden telkens 3
bestuursleden verkozen.
Directiecomité
• Kegels Filip, Beveren | Voorzitter
• Desmet Elsie, Torhout | Ondervoorzitter
• Libert Laurence, Hasselt | Ondervoorzitter
Leden
De Bosscher Yves, Harelbeke | De Broyer Jan, Overijse | De Canck Rafaël, Lubbeek | Desmet Elsie, Torhout | Fonteyn Goele, Brasschaat | Hermans
Catherine, Kruibeke | 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
Vergaderdata en –plaatsen
• 6 juni 2019 te Wichelen
• 1 juli 2019 te Brussel
• 15 oktober 2019 te Brussel

Financieel Comité
Het Financieel Comité controleert jaarlijks de rekeningen en de balans van de VVOG en rapporteert
rechtstreeks aan de Algemene Vergadering.
Samenstelling tot en met 6 juni 2019
• Inge Bossuyt, Harelbeke
• Pascal Buytaert, Sint-Gillis-Waas
• Vincent Laroy, Lovendegem
Het Financieel Comité vergaderde op 28 maart
2019 te Melle samen met vertegenwoordigers van
het revisorenkantoor Baker Tilly Belgium. De balans en resultatenrekening van het boekjaar 2019
werden besproken. Het Financieel Comité stelde
voor om de gecontroleerde rekeningen te laten
goedkeuren door de Algemene Ledenvergadering.
Samenstelling vanaf 6 juni 2019
• De Witte Lies, Deerlijk
• Tack Roos, Tielt
• Verguts Luc, Geel

Het nieuwe Financieel Comité vergaderde in
2019 niet officieel. Echter op 25 september kregen
de nieuwe leden van het Financieel Comité een
inleiding in de werking van de VVOG

Technische Werkgroep
De Technische Werkgroep is samengesteld uit directeurs/diensthoofden van de groendiensten
van een aantal werkelijke leden van de VVOG.
Tevens maken een aantal vertegenwoordigers
van de Vlaamse overheid deel uit van de vergadering. De permanente Technische Werkgroep
vergadert in principe viermaal per jaar.
Op 31 december 2019 bestond de Technische
Werkgroep uit 13 effectieve leden en 2 waarnemende leden (AWV).
Voorzitter
• Dirk Vandromme uit Zwevegem tot aan zijn
pensionering voorjaar 2019
• Maarten Vansteenhuyse vanaf 1 maart 2019.
Leden
Hans De Beule, Antwerpen | Marc Van Havere,
Beveren | Maarten Vansteenhuyse, Brugge | Tarcy
Verstraeten, Dendermonde | Peter Fabry, Genk |
Mieke Schauvliege, Gent | Geert Vande Kerkhof,
Hasselt | Ides Leys, Koksijde | Peter Tanghe, Kortrijk | Eli Devriendt, Oostende | Bernadette Pieters,
Sint-Niklaas | Inge Goos, Turnhout
Waarnemers Vlaamse Overheid
• Alvarez Van Hove, AWV
• Pieter Van Nieuwerburgh, AWV
Waarnemers VVOG-secretariaat
Emmanuel Ampe, Rudi Geerardyn, Peter Vandyck
Ereleden
Willy Adriansens, ex-Brugge | Adri Versteynen, ex-AWV
Secretaris
Rudi Geerardyn
Vergaderdata en –plaatsen
• 1 maart 2019 te Zwevegem
• 19 juni 2019 Excursie te Antwerpen
• 12 september 2019 te Oostende
• 2 december 2019 te Hasselt
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Beleidsvisie
Pleidooi voor een duurzaam lokaal groenbeleid
Wij hadden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een sterk pleidooi gehouden voor een duurzaam lokaal groenbeleid.
2019 was het jaar dat de nieuwe bestuursploegen aan de slag gingen. Wij herhalen dan ook graag in dit Jaarverslag 2019, de
krachtlijnen die we voor deze legislatuur zullen aanhouden. Hieronder dus enkele ideeën & aanbevelingen om te streven naar
een ‘groene’ en ‘leefbare’ stad of gemeente. Het uitgebreid memorandum 2019 -2024 kun je opvragen.

Gezondheid
Groene ruimten hebben een positief effect op de
gezondheid. Wetenschappelijke studies tonen dit
aan. Contact met planten helpt ons recupereren
van stress en herstellen van ziekte. Bovendien
werkt de aanwezigheid van parken en bossen stimulerend om meer te bewegen. Tenslotte werkt
groen ook als een stoffilter en zorgen grotere
groengebieden voor circulatie van zuivere lucht.
Aanbevelingen voor het lokaal beleid
• zorg voor meer (grote) groenzones waar mensen
actief kunnen bewegen
• zorg ervoor dat bomen groot worden!
• zorg voor een goede mix van plantensoorten
• plant bomen op een doordachte manier

Aanpak van
klimaatuitdagingen
Door de klimaatwijziging zullen steeds vaker extreme weersomstandigheden optreden. Klimaatwetenschappers voorspellen meer hittegolven en
meer en heviger neerslag. Om de negatieve gevolgen te reduceren kan groenvoorziening een
belangrijke rol spelen. Vooral in de verstedelijkte
omgeving krijgen we frequenter te maken met
het zogenaamde ‘hitte-eilandeffect’. Groene
ruimten en waterpartijen dragen op verschillende
manieren hun steentje bij om de nadelige effecten te temperen (mitigatie). Planten zorgen dankzij de fotosynthese voor de fixatie van CO2 en
onverharde groenzones zorgen voor waterbuffering bij hevige en langdurige neerslag.
Aanbevelingen voor het lokaal beleid
• zorg voor een maximale ontharding
• plant loofbomen aan de zonnekant en naaldbomen aan de noordkant van gebouwen
• zorg ervoor dat bomen kans krijgen om groot
te worden
• promoot de aanleg van groendaken en gevelgroen

Meer natuur en biodiversiteit
Sinds enkele jaren groeit het besef dat we de natuur in het algemeen en de groene ruimten in
onze woon- en werkomgeving in het bijzonder
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niet vrijblijvend kunnen benaderen. De ecosystemen rondom ons zijn leveranciers van allerlei
voordelen die we niet langer mogen onderschatten. Het veranderende klimaat noopt ons om
grondiger na te denken over het efficiënt en zorgvuldig inzetten van groen en natuur ten voordele
van de leefbaarheid van onze planeet. Meer in
het bijzonder moeten we ons bezinnen over het
belang van openbaar groen om onze woonomgeving leefbaar te houden, niet alleen voor onszelf
maar ook voor ontelbaar veel organismen die
deel uitmaken van een natuurlijk ecosysteem.
Aanbevelingen voor het lokaal beleid
• Zowel cultuurlijk groen als waardevolle natuur
horen thuis in de gemeente.
• Kleine landschapselementen worden maximaal
behouden en waar mogelijk uitgebreid.
• Duurzame bebloeming biedt een aangename
meerwaarde.
• In het landelijk gebied gebruiken we waar
mogelijk en verantwoord inheems, streekeigen
plantmateriaal.
• Het gemeentelijk bosareaal wordt deskundig
beheerd en verder uitgebreid.
• Groen met erfgoedwaarde krijgt speciale aandacht.

Meer ‘groene’ deskundigheid
De kwaliteit van het openbaar groen staat of valt
met de deskundigheid waarmee het is ontworpen
en aangelegd. Ook het beheer van de groene
ruimten is van essentieel belang voor het goed
functioneren ervan. De aanwezigheid van een
deskundige groenambtenaar die nauw betrokken
is bij alle projecten in het openbaar domein is van
wezenlijk belang.
Aanbevelingen voor het lokaal beleid
• De groenambtenaar is betrokken bij alle stadia
van de groenplanning.
• Groene ruimten zijn volwaardige stedenbouwkundige ontwerpelementen.
• Groenzones worden bij uitbreiding of inbreiding
niet beschouwd als goedkope restgronden.
• De opmaak van een groenbeleidsplan sluit
nauw aan bij de lange termijnvisie van de gemeente.
• In de verstedelijkte omgeving kiezen we soorten

en variëteiten getoetst aan ervarings- en geschiktheidstabellen.

Bomen
Bomen (boomstructuren) vormen de ruggengraat
van het openbaar groenpatrimonium. Omdat de
voordelen van bomen exponentieel toenemen
met de grootte (het volume) moeten we er maximaal voor zorgen dat bomen de kans krijgen om
uit te groeien tot zogenaamde toekomstbomen
ook en vooral in een stedelijke omgeving. Maar
ook andere vormen van groen moeten maximaal
ingezet worden om onze woon- en werkomgeving optimaal in te richten.
Aanbevelingen voor het lokaal beleid
• investeer in toekomstbomen
• besteed veel aandacht aan optimale ondergrondse groeivoorwaarden
• plant bomen waar conflicten met nutsleidingen
minimaal of nihil zijn
• streef naar een zo groot mogelijke soortenvariatie
• vertrek bij nieuwe aanplantingen van onberispelijk plantmateriaal (VVOG-zakboekje 1)
• maak werk van een bomenvisie en schrijf een
bomenplan uit

Sociale cohesie
Groen brengt mensen samen. Parken en allerlei
vormen van groene ruimten zijn uitstekende plekken om de sociale interacties tussen verschillende
bewoners(groepen) een boost te geven. Het stimuleert de samenhang in een stad. Bovendien
merken we dat volkstuinen en plekken waar
samen getuinierd kan worden, de laatste jaren
flink populairder geworden zijn. Ook wordt meer
en meer geëxperimenteerd met diverse vormen
van participatie bij de aanleg en het beheer van
het openbaar groen.
Aanbevelingen voor het lokaal beleid
• waar mogelijk zoek naar verschillende vormen
van burgerparticipatie
• stimuleer volkstuinieren
• aanbod van parken, groenzones zal leiden tot
sociale cohesie.
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Secretariaat
Het VVOG-secretariaat is sinds 1999 in de Predikherenrei in het hartje van Brugge gelegen. In 2019 werd geïnvesteerd in een
herindeling van ons Secretariaat. Archief, bibliotheek & utility werd achteraan gecentraliseerd, voortaan beschikken we over
een vergaderzaaltje en zitten personeelsleden wat meer bij elkaar.

Personeel
Op 31 december 2019 stelde de VVOG zes personeelsleden tewerk (4,45 VTE).

Jos De Wael
(t.e.m. 30 juni 2019)
Jos is secretaris van de VVOG
en algemeen diensthoofd van
het secretariaat. Hij is landbouwkundig ingenieur (Universiteit Gent, 1978) en werkzaam bij de VVOG
sinds 1979. Hij was in 2019 fulltime tewerkgesteld tot aan zijn pensionering op 30/6/2019.

Filiep Bouckenooghe
(vanaf 1 juli 2019)
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, ondervoorzitters
• AV | inhoud voorbereiden
• RVB | agenda voorbereiden, vergadering,
opvolging
• FC | agenda voorbereiden, 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 is landschapsarchitectstedenbouwkundige (Anderlecht, 1980 – Gent, 1984). Hij
is werkzaam bij de VVOG
sinds 1999. In 2019 werkte
hij 60% voor de VVOG t.e.m. 30 juni 2019, vanaf
1 juli 2019 fulltime als adjunct-directeur.
Rudi staat in voor
• Groene Lente | organisatie jurering, excursie,
finale
• Entente Florale | kandidaat zoeken, begeleiden
• Technisch Advies (divers)
• Groencontact (interne redactieraad)
• Studiedagen & -uitstappen, e.d. | agenda,
• Bezoek gemeenten
• Aanspreekpunt bij afwezigheid directeur

Peter Vandyck
Peter is landschapsarchitect
(Anderlecht, 1994) en onze
vaste lesgever. Als dusdanig
is hij ook nauw betrokken bij
de uitwerking van het VVOGcursusprogramma. Hij werkt voornamelijk vanuit
zijn thuisbasis in Hasselt. Peter werkt sinds 2007
voor de VVOG op halftijdse basis (50%).
Peter staat in voor:
• Vorming & opleiding
• Cursussen | uitwerken, cursussen geven,
• Technisch advies (divers)
• Steunpunt Limburg & Antwerpen
• Redactie publicaties (bepaalde zakboekjes, …)

Doreen Leuntjens
Emmanuel Ampe
Emmanuel is landschapsarchitect (Anderlecht, 1989) en
werkt sinds 2001 voor de
VVOG. Emmanuel werkte in
2019 part-time (80%).
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. Werkgroep | agenda voorbereiden,
vergadering, verslaggeving
• Bibliotheek
• Steunpunt Oost- & West-Vlaanderen

Doreen is verantwoordelijk
voor de administratie. Zij
werkt voor de VVOG sinds
1990 en is hét aanspreekpunt
op het secretariaat. Doreen
werkte in 2019 part-time (40%).
Doreen staat in voor:
• Secretariaat | allerlei administratie, briefwisseling, routine-mailings
• Ledenadministratie | contacten, facturatie,
• Begeleiding stagiair
• Cursussen | administratie, facturatie, coördinatie

Dirk Neirynck
Dirk is adminstratief en technisch ondersteuner. Hij is in
dienst bij de VVOG sinds
1987. Dirk werkte in 2019
part-time (80%).
Dirk staat in voor:
• Secretariaat, Boekhouding & betalingen
• ICT | Computer-assistance, programma’s
• Website | redactie, onderhoud
• e-Nieuwsbrief | redactie, layout, mailing
• Lay-out vvog-drukwerk
• Verzekeringen (i.s.m. Doreen)
• Groencontact | adverteerders, werving,
• Auto vvog | onderhoud
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Directeurswissel
Terugblik op veertig jaar VVOG
Meer dan 40 jaar geleden kon ik als jonge bio-ingenieur beginnen werken
bij de VVOG. De Vereniging voor Openbaar Groen was toentertijd een
jonge vereniging in volle expansie. Een ‘bende jonge gasten’ onder leiding
van Julien Leys (de toenmalige directeur van de Brugse groendienst, nvdr)
probeerde met veel jeugdig enthousiasme de Vlaamse gemeenten te
overtuigen om samen te werken aan een ‘groener Vlaanderen’. Met steun
van de Koning Boudewijnstichting werden ‘groenconsulenten’ uitgestuurd
naar alle uithoeken van onze regio. Het aantal leden-gemeenten steeg
in een paar jaar tijd van tien tot ver boven de honderd.
Bibliotheek, Groene Lente, Groencontact, …
Ikzelf kreeg in 1979 de opdracht om een bibliotheek en documentatiecentrum op poten te zetten. Het zou de kiem worden van de informatie
die momenteel op de VVOG aanwezig is en via internet raadpleegbaar is
voor de leden. Bovendien werd mij gevraagd om een project op te starten
dat later zou uitgroeien tot wat we nu kennen als de ‘Openbaar Groen
Awards’ (alias ‘Groene Lente’). Na enkele jaren zou ik ook betrokken
worden bij de redactie van Groencontact. Aanvankelijk (in 1982) als
secretaris van de redactie, daarna als eindredacteur en in 2001 als hoofdredacteur.
Samenwerking, het sleutelwoord
Als ik terugblik op de voorbije jaren en als men mij vraagt om de VVOG
met één woord te typeren dan zou ik zeggen ‘intense intergemeentelijke
samenwerking’. Ik ben absoluut van mening dat de VVOG erin geslaagd
is om een ‘community’ te creëren van enthousiaste steden en gemeenten, enthousiaste ‘groenschepenen’ en vooral enthousiaste ‘groenambtenaren’ die bereid waren om ervaringen en info uit te wisselen op
vlak van groenvoorziening. VVOG heeft hier een pioniersrol gespeeld en
een platform gecreëerd waar deze samenwerking en uitwisseling van
ideeën mogelijk was. Dit heeft in de loop der jaren allerlei vormen aangenomen: studiedagen, seminaries, studiebezoeken, publicaties,
sensibiliseringsacties, …

Mooie uitdaging om samen
het huis te verbouwen
Een directeurswissel in een organisatie doe je niet iedere dag. Ook mijn
komst bracht wat onzekerheid met zich mee. Gelukkig waren we niet
volledig vreemd aan elkaar, dat heeft zeker de start vergemakkelijkt.
Trouwens de overgang in het voorjaar werd goed begeleid door mijn voorganger Jos, waarvoor dank.
Openheid en een goed debat
1 juli was mijn eerste werkdag en ook meteen de eerste vergadering van
het Bestuursorgaan, met voorzittersverkiezing. Dit kan tellen! En ik moet
eerlijk zijn een Raad van Bestuur, nu omgedoopt tot Bestuursorgaan, is
voor een kleine vzw niet onbelangrijk.
Het moet de wensen, uitdagingen en verwachtingen van de leden kenbaar maken. Tevens dient het als klankbord voor de VVOG… Ik hou alvast
van openheid, een goed debat en bovenal samen met het Bestuursorgaan, een bijzonder groot geloof in de missie & visie van de VVOG.
Dat was alvast een fijne start!
Tandem werkt
Ook ikzelf moest mijn weg vinden in de werking van de VVOG. Met mijn
komst werd de personeelsstructuur wat herschikt. Rudi kwam naast mij
als adjunct-directeur. Waar ik meer het management, strategie en beleidsinvulling voor mijn rekening nam, kreeg Rudi uitbreiding om de technische inbreng te vergroten. Ik kan alleen maar zeggen, dat de tandem tot op
vandaag bijzonder goed werkt.

Nieuwe uitdagingen

We moeten durven onszelf terug uit te vinden
Maar ook personeelsleden moeten wennen aan de nieuwe stijl, de
nieuwe klemtonen,…
In eerste instantie was het voor mij bijzonder belangrijk om de bestaande
werking te analyseren maar vanuit een groot respect voor de keuzes van
het verleden. Kritische vragen, aftoetsing met de wensen & noden van
de leden, digitalisering, verdere commercialisering … zijn belangrijke
aandachtspunten voor de toekomst.
We moeten durven onszelf terug uit te vinden. De fundamentele vragen
zijn: Maken we hiermee het verschil? Is het dat wat lokale besturen van
ons verwachten?

De uitdagingen om onze regio te vergroenen, te ontharden, … zijn meer
dan ooit legio en de rol van de VVOG is na al die jaren nog niet uitgespeeld. Met moderne communicatiemiddelen, met nog meer overtuiging,
… moeten we onze steden en gemeenten blijven aanmoedigen om
Vlaanderen ‘groener’ te maken. VVOG heeft het uitgelezen netwerk om
dit te doen.

Opkuis Secretariaat
Er is ook letterlijk een opkuis gebeurd in het Secretariaat. De kantoorruimtes werden zo ingericht dat we meer samenzitten, een vergaderzaaltje hebben, alle ballast opgeruimd is. Kiezen voor een frisse, rustige
werkomgeving maakte ook ruimte in onze geesten vrij om wat afstand
te doen van de vroegere werking en fris te denken over de toekomst.

Wat overeind moet blijven … mekaar inspireren
In juni heb ik afscheid genomen van de VVOG, van de toffe en plichtsbewuste collega’s, van de honderden groenambtenaren, groenschepenen,
partnerverenigingen, enz. Ik koester de mooie herinneringen van 40 jaar
intens samenwerken!

Duidelijke Fundamenten
In 2019 werden de fundamenten van de VVOG duidelijk: Een te broze
financiële basis, een flexibel team, nieuwe uitdagingen vragen om
antwoorden, een stijgend belang aan een sterk groenbeleid, een landschap met veel spelers,… Met deze fundamenten is het een mooie
uitdaging om samen het huis te verbouwen..

Jos De Wael
Secretaris (tot 30/6/2019)

Filiep Bouckenooghe
Directeur (sedert 1/07/2019)
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Basisdienstverlening
De Vereniging voor Openbaar Groen biedt verschillende vormen van dienstverlening aan. In 2019 zijn we begonnen met een
scherpere definiëring van de ‘basisdienstverlening’. M.a.w. wanneer de lokale besturen lidgeld betalen wat staat daar tegenover. Alles wat aangeboden wordt binnen de basisdienstverlening is gratis en zit dus inbegrepen in het lidgeld.
Op termijn zullen we ook een optioneel aanbod hebben. Dit zowel voor onze leden als voor derden, maar dan betalend.
Dit steeds in perspectief met onze doelstellingen, missie en visie.

1 | Belangenverdediger
VVOG is een organisatie die voluit gaat voor 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 2019 werden vele relaties opnieuw opgenomen (door de nieuwe directeur)
• Vlaamse overheid: ANB, VLAM, VMM, VLM,
Dep. Omgeving…
• Onderzoeksinstellingen: PCS, ILVO, INBO, …
• Hogescholen, universiteiten: UA, UGent, KUL,
PXL, Vives, Odisee, Erasmus, Thomas More…
• Vakorganisaties: Bos+, AVBS, BFG…
• Internationaal: Stadswerk, Entente Florale, …

2 | Groene Lente
De Groene Lente is een jaarlijkse wedstrijd waaraan alle Vlaamse gemeentebesturen kunnen
deelnemen. Op die manier wil de VVOG interessante en voorbeeldstellende groenrealisaties en
bloemeninitiatieven meer bekendheid geven.
Bijzondere aandacht gaat uit naar projecten die
bijenvriendelijk, pesticidenvrij en waterrobuust
zijn aangelegd en beheerd worden. Verschillende

vakjury’s bezochten o.l.v. de VVOG alle 165 deelnemende projecten. Op de Finaledag die in december te Oudenaarde plaatsvond werden de
beste groen-, bijenvriendelijke en bloemenprojecten voorgesteld aan 160 geïnteresseerde
deelnemers. In primeur kregen zij de speciale
editie van Groencontact overhandigd waarin de
beste groenrealisaties van 2019 werden opgenomen.
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Overzicht adviezen en
documentatieaanvragen
in 2019
Aartselaar

Hinder haagbeuk als
straatboom
Bomen in invloedzone
Assenede
van de bronbemaling
Bassevelde
Berlaar
Problematiek tussen
rijbaan en fietspad &
Project Aldi
Brugge
Schade veroorzaakt
door bomen & Groeninvulling dorpskern &
Hinder straatbomen
Genk
Bescherming bomen
droogzuiging
Heist-op-den-Berg Kwaliteitseisen
Acer Campestre
Herk-de-Stad
Project Teampark
Hoeselt

Snoeiwerken aan
notenboom

Ichtegem

Roetschorsziekte &
Esdoorn nabij paardenweiden

Kasterlee

Snoeifirma

Kontich

Lava in plantvakken

Lint

Waardebepaling

Lint

Woonuitbreidingszone

Moerbeke

Aanplant tussen fietspad en openbare weg

Mol

Rattenbestrijding en
aanleg grote bomen

Olen

Aanplant van duurzame
bomen met een aangepaste groeistandplaats & Terracottemproducten

Poperinge

Verbieden van 2-takt
motoren & Bomen
begraafplaats

Roeselare

Normen VTE/hectare

Sint-Niklaas

Planten begieten op
kwaliteit

Torhout

Bliksemschade aan eik

Westerlo

Groenadvies diverse
locaties

Wommelgem

Olifantengras

Zoersel

Japanse duizendknoop
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3 | Openbaargroen Advies
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.

4 | Publicaties
De VVOG geeft sinds 1975 een vaktijdschrift uit
onder de naam Groencontact. In 1978 werd
Groencontact een volwaardig tweemaandelijks
vakblad over openbaar groen. Sinds 2003 wordt
ook een elektronische nieuwsbrief gepubliceerd,
GroenMail. Ook via de website [www.vvog.info]
wordt regelmatig informatie verspreid over
openbaar groen. De leden van de VVOG hebben
via de website toegang tot de ledenpagina met
extra info.

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
2019 was Groencontact aan zijn 45e jaargang
toe. Er verschenen zes nummers telkens op het
einde van de pare maanden (februari, april, juni,
augustus, oktober en december).
Redactie
De redactie werd geleid door Jos De Wael (hoofdredacteur) en in opvolging Filiep Bouckenooghe.
Bert de Somviele (Directeur Bos+) werkte in
2019 mee als columnist.
Redactie-adviesraad
De redactie van Groencontact wordt inhoudelijk
bijgestaan door een adviesraad die wordt voorgezeten door prof. Martin Hermy (KULeuven). Andere leden van de redactieraad zijn: Geert
Bossaert (BVTL), Luc De Bruyne (Veurne), Kathleen De Clercq (PXL Diepenbeek), Lieven Dhollander (HoGent), Pieter Foré (HoGent), Isabelle
Joos (VIVES Roeselare), Steven Meeus (ODISEE
Sint-Niklaas), Geert Meysmans (Erasmus Hogeschool), Jan Moereels (Brasschaat), Dirk Vandromme (Zwevegem), Marc Vereecke (Sleidinge)
en Chris Vermander (Gent).

Groencontact 2019

(jaargang 45)

2019/1
• Nieuwe Zuidflank voor Overijse | Duurzame
waterbuffering in combinatie met multifunctionele recreatiezone | Jos De Wael
• Park De Bilk in Brugge | Winnaar OpenbaarGroen-award 2018 | Paul Geerts
• Vernieuwd centrum van Oudenaarde | Nieuw
marktplein laat historisch stadhuis opnieuw
schitteren |Stefaan De Smet
• Beheer van bladluizen op bomen | Resultaten
na één jaar onderzoek | Jos De Wael
2019/2
• De Groene stad | Gesprek met Henk Raaijmakers | Jos De Wael
• Bomenbeheerplan Brasschaat | Een plan met
een visie voor ruim 34.000 bomen | Guy
Heutz & Jos De Wael
• Nieuwe cijfers over groen | Een derde van de
Vlamingen heeft geen toegang tot wijkgroen
| Paul Geerts
• De Scheldeboorden in Oudenaarde | Opwaardering van de historische stadskern met
groen-blauwe promenade | Rudi Geerardyn
• Beheer van veteraanbomen | Certificaat moet
opdrachtgevers garanties geven voor goed
beheer van oude bomen | Tom Joye
2019/3
• In de knoop met duizendknoop | Bestrijden of
beheren | Marijke Thoonen
• Kwaliteit in landschapsarchitetuur en stedenbouw | Jaarboek Blauwe Kamer | Dirk Vandromme
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• Geïntegreerd beheersplan domein Bleyckhof
te Ranst | Een afgestemde visie en beheer
voor natuur en erfgoed | Guy Heutz
• Heraanleg Leieboorden | Een symboolplek in
de Kortrijkse binnenstad | Stadsbestuur Kortrijk
en Rudi Geerardyn
• Bomen met een geschiedenis | Oudenaardse
bomen in hun historische context | Stijn Lybeert
2019/4
• Bomen in de bebouwde omgeving | De maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde van
stadsbomen | Paul Geerts

• De bodem onderzocht | Onderzoek naar de
bodemverontreinigingstoestand in de Vlaamse
volks- en samentuinen | Aurelie De Smet
• De eikenprocessierupsenplaag | Stadsbiodiversiteit als duurzame oplossing voor ecologisch
onevenwicht | Tobias Nauwelaers
• BUGA Heilbronn 2019 | Bundesgartenschau
als hefboom voor stad en landschap | Dirk
Vandromme
• Welkom in Oudenaarde | Jury Entente Florale
Europe bezoekt groen- en bloemenstad 2019
| Jos De Wael

• Bijenvriendelijke gemeente
De bijenvriendelijke gemeenten in 2019 |
Rudi Geerardyn
• Gemeente in bloei
De beste bloemenrealisaties in 2019 | Rudi
Geerardyn
• Groen- en bloemengemeente
• G’Oudenaarde haalt hoogste score in Entente Florale Europe | Groen- en bloemengemeente 2019 | Rudi Geerardyn
• Overijse mikt op Entente Florale Europe 2020
| Groen- en bloemengemeente 2020 | Rudi
Geerardyn

2019/5
• Klimaatadaptatie | De juiste boom op de
juiste plaats | Paul Geerts
• Bosbaden of Shinrin-yoku | Helende boswandelingen brengen de mens dichter bij de
natuur en bij zichzelf... | Emmanuel Ampe
• De kleine boerderij - Deel 3 | Twee bijzondere
tuinkamers in detail | Jos De Wael
• Akkervogels voor iedere gemeente | Worden
akkervogels ook een koestersoort? | Filiep
Bouckenooghe & Emmanuel Ampe
• G’Oudenaarde | Natuurgebieden zijn goud
waard | Rudi Geerardyn
2019/6
• De beste gemeentelijke groenrealisaties in
2019 | Rudi Geerardyn
Begraafplaatsen | Groen bij gebouw |
Landschapsgroen | Omgevingsgroen | Parken |
Buurtparken | Pleinen | Speelgroen |
Thematisch groen
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GroenMail
In 2019 werden 31 edities van de elektronische
Nieuwsbrief ‘GroenMail’ verstuurd. Eind 2019
telde het mailbestand ongeveer 2700 abonnees.
Daarnaast werd de nieuwsbrief ‘Groenmail+’ drie
keer verstuurd naar de respectieve abonnees.

Website - www.vvog.info
De website blijft een belangrijk communicatiekanaal zowel naar de buitenwereld toe als naar
de leden. Gemiddeld waren er in 2019 ongeveer
1500 unieke bezoekers per maand.

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

5 | Studiecentrum
Bibliotheek en documentatiedienst
Verzamelen van informatie bij onderzoeksinstellingen, universiteiten, vakliteratuur, …
Distilleren en doorgeven van informatie
• Organiseren studiedagen, uitstappen en demo’s
• Organiseren overlegvergaderingen met leden
• Uitwerken van cursussen & adviezen
• Actieve inhoudelijke inbreng en geven van
voordrachten op studiedagen georganiseerd
door derden
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.
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6 | Studiedagen
De Vereniging voor Openbaar Groen is sterk begaan met een adequate en objectieve ondersteuning van de leden-gemeentebesturen bij de
uitbouw van het openbaar groen. Het kenniscentrum werd opgericht als interne dienst in 1989
en stelt zich tot doel alle beschikbare informatie
en ervaring zoveel mogelijk ter beschikking te
stellen van de groendiensten. In dit verband
worden op geregelde tijdstippen seminaries,
studiedagen en werkbezoeken georganiseerd. De
VVOG onderhoudt bovendien nauwe contacten
met universiteiten, hogescholen, administraties
en onderzoeksinstanties (zie tabel) en is ook
nauw betrokken bij diverse studiewerkgroepen.

Inspiratiebezoeken
Om schepenen in staat te stellen kennis te
maken met goede voorbeelden van ‘openbaar
groen’ organiseerden wij in 2019 een reeks
‘Inspiratiebezoeken’. Begin van de nieuwe legislatuur dus ook vele nieuwe Schepenen voor
groenbeleid. Met de inspiratiebezoeken wou de
VVOG tegemoetkomen aan de vele vragen die
leven bij nieuwe schepenen inzake groenbeleid.
Met een reeks inspiratiedagen brachten we
zowel een theoretisch gedeelte als inspiratie op
het terrein.
• Oostakker | 26 februari 2019
“We plaatsen het groenstructuurplan van de
Stad Gent in de aandacht”
• Kuurne | 8 mei 2019
“Eerste gemeentelijk natuurpark in Vlaanderen | 20 jaar later”
• Beringen | 27 maart 2019
Kwaliteitskamer waakt over de kwalitatieve
invulling van het openbaar domein

Studiedagen en workshops
VVOG-studiedag te Brasschaat 28 mei 2019
“Bomen voor morgen”, de groene toekomst van
onze steden en dorpen
Brasschaat is een boomvriendelijke gemeente.
Sinds vele decennia bepalen laanbomen het typische straatbeeld van Brasschaat en vormen een
belangrijk onderdeel van het groene en culturele
patrimonium van de gemeente. Sinds kort zijn
de ruim 34.000 Brasschaatse laanbomen opgenomen in een breed opgevat bomenbeheerplan
dat vorig jaar door het Agentschap voor Natuur
en Bos en de gemeenteraad werd goedgekeurd.
Verwelkoming | Goele Fonteyn, schepen
Inleiding | Jos De Wael, VVOG
‘De Groene Stad’-gedachte | Inspiratie uit
Nederland | Henk Raaijmackers (Nl), voorzitter
LTO boomkwekerij, ondervoorzitter ENA
Klimaatbomen | Bomen voor de dorpen en
steden van morgen | Lucien Verschoren, voorzitter Vlaamse Boomtelers
Van aanplant tot volwassen boom | Jonge
straatbomen begeleiden naar het gewenste
eindbeeld | Tom Joye, Inverde
Bomenbeheerplan Brasschaat | Kansen voor
natuur en maatschappij | Guy Heutz, studiebureau Hesselteer bvba
Kwaliteitsvol landschap door landschapsonderhoud | Naar een duurzaam landschapsonderhoud via platform 'loket onderhoud buitengebied' | Ines Van Limbergen, Regionaal
landschap de Voorkempen
Vier excursies / workshops (keuzeactiviteit)
• Erfgoedlandschap Brasschaat | duurzaam
drevenbeheer
• Het bomenbeheerplan in praktijk
• Van aanplant tot volwassen boom
• Van beheerplan tot beheer in de praktijk
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VVOG-studiedag te Antwerpen
19 juni 2019
‘Groenvoorziening Antwerpen’
Thematische stadswandeling | Ontwerp uitvoering – beheer
Een jaarlijkse uitwisseling met de collega’s van
Stadswerk in Nederland

Verwelkoming | door de stad Antwerpen
• Korte toelichting over de groenstructuur
rond het Koningin Astridplein en de problematiek van de voorbije jaren (ondergrondse
parking).
• Wandeling | door Chinatown naar het
Permeke gebouw
• Korte toelichting bij de groene wand van
het Permeke-gebouw (geplaatst in 2018)
DEEL 1 | Academisch programma in
Permeke-gebouw
• voorstelling dagprogramma
• verwelkoming door schepen Duchateau
• Concept ‘Toekomstbomen’ voor Antwerpen
• Ondergrondse groeiplaatsconstructies in
Apeldoorn
DEEL 2 | Bezoek Park Spoor Noord met
toelichting over:
• de groene wand aan het Cargo-gebouw
• de evolutie van het spoorwegemplacement
tot park
• de evolutie in het beheer van het park,
bijsturing door gebruik en voortschrijdend
inzicht
DEEL 3 | Wandeling rond het Eilandje
• bespreking Beeldkwaliteitsplan Eilandje
• ontwerpkeuzes en bijsturingen in de tijd
• ecoplantsoenen
• soortenkeuze en vaste-planten-combinaties
• wijkers en blijvers

VVOG-studiereis te Brugge
17/18 september 2019
“Groene parel van Vlaanderen”
VVOG organiseert voor Stichting Steenbreek en
Vakblad Groen een studiereis. Brugge, een stad
die wereldwijd bekendstaat om haar historische
centrum, maar ook een voorbeeldstad in Vlaanderen als het gaat om haar groenbeleid.
Welkom door schepen,
• Uitleg over groenvisie / stedenbouw
• Uitleg over ‘water resilient cities’ + klimaatadaptatie
• Europese subsidies: werkwijze.
Dag 1
• Stationsplein en Koning Albertpark: Nieuwe
toegang tot Brugge.
• ’t Zand: het nieuwe plein van de 101 Linden.
Uitleg over ontwerp en het proces om bomen
te vervangen. Er stonden 100 bomen op het
plein nu 101. Een statement.
• Vesten: Inzoomen op openleggen de rivier
Reie (afkoppelingsbeleid, rioleringsbeleid).
Voorbeelden van verhardingstypes in de historische context worden bekeken.
• Klimaatadaptatie/waterbeheer: Beleid binnenstad. Brugge verhoogt haar veerkracht
tegen de gevolgen van klimaatverandering
door meer groen in de stad.
• Hoe omgaan met klimaatadaptatie in een
historische oude binnenstad?
• Moderne architectuur kan in Brugge
• Boottocht met inhoudelijke toelichting
Dag 2
• Centrale begraafplaats. Oudste begraafplaats
van Brugge. Fantastisch begraafplaats met
oude bomen, oude structuren met lanen en
grafvelden. Twintig jaar geleden is men
overgestapt op pesticidenvrij beheer. Kent
op de hoofdpaden na geen tegels en asfalt.
• Twintig jaar geleden stapte Brugge over op
pesticidenvrij beheer. Vanaf die tijd heeft
Brugge een wagenpark ontworpen en uitgebouwd specifiek afgestemd op de beheersconsequenties.
• Erfgoed Engels klooster

4de Nationale Bomendag te Antwerpen
16 oktober 2019
“Bomen en water - De toekomst voor een veerkrachtige leefomgeving”
De Nationale bomendag is een samenwerking
van VVOG met 4 private partners (Arbor nv |
COMPO Expert nv | Disaghor-Dockx | TerraCottem bvba)
• Verwelkoming door de VVOG
• Waardebepaling van bomen | Jos De Wael
(Consultant VVOG)
• Toelichting over de ecologische waarde van
bomen | Tom Joye (Inverde)
• Toelichting over de erfgoedwaarde van
bomen | Koen Smets (Agentschap Onroerend Erfgoed)
• Bomen en klimaat | Michaël Van Dyck
(Arbor)
• Hemelwaterplan en waterplan Stad Antwerpen | Samuel Van de Vijver (Stad Antwerpen)
• Water en bomen samenbrengen tot een
win-win-situatie | Jos Schenk (Stad Antwerpen) en Gert Luyckx (Aquafin)
• Rondleiding onderzoeksproject ‘Frederik Van
Edenplein’
• Rondleiding project ‘Sint-Jansvliet’
• Rondleiding project ‘Oever’

Internationaal
De Verenging voor Openbaar Groen is lid van:
• Association Européenne pour le Fleurisement et le Paysage (AEFP)
De VVOG is sinds de jaren 1980 betrokken bij
de werking van AEFP in het kader van de
wedstrijd Entente Florale Europe. Dirk Vandromme (Zwevegem) is sinds 2009 namens
België lid van het Bestuursorgaan van AEFP.
In 2019 was de heer Vandromme vice-voorzitter.
Rudi Geerardyn was in 2019 voorzitter van de
internationale jury.
Website | www.entente-florale.eu
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7 | Netwerking
Netwerken behoort zeker ook de taken van de
VVOG
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 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
• VLAIO-TETRA project Green Acoustics
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8 | Vorming
Bij de wissel van de wacht zijn de zaken die de
VVOG organiseert geanalyseerd en beoordeeld.
Er werden volgende vragen gesteld: Wat is goed
en moet behouden blijven? Welke taken dienen
aangepast te worden en/of erbij te komen?
Welke worden best afgebouwd? Bij het deel
vorming is het deel ‘opleidingen geven’ onder
de loep genomen.
Hiervoor is een beperkt marktonderzoek gevoerd
naar de noden van groendiensten, welke opleidingen hiervoor worden aangeboden door de
VVOG en concullega’s en welke niches niet
gecoverd worden door het reguliere aanbod op
de markt.
Conclusie was dat de opleidingen behouden blijven, mits de nodige aanpassingen zodat er beter
op maat gewerkt kan worden en specifieke
zaken worden behandeld van de vragende
groendiensten.

De nadruk ligt op het ontwikkelen, aanleggen
en beheren van het groen in de publieke ruimte.
Men kan een tuin onderhouden zoals openbaar
groen, maar men kan niet het openbaar groen
onderhouden zoals een klassieke tuin. Dat is
financieel moeilijk haalbaar en ook niet wenselijk.
Naast werken aan uitstraling, ecosysteemdiensten, biodiversiteit, enz. is het financiële luik
belangrijk. Dit laatste kan men bekomen door
efficiënt te werken en die werken uit te voeren
waar met goed in is (of kan worden) en de
overige te onderhouden delen van de publieke
ruimte om te vormen en/of uit te besteden. Bij
het geven van de opleidingen komen deze
aspecten aan bod in de les en in de vorm van
advies aan de leidinggevenden ter plaatse.
De lopende opleidingen zijn afgewerkt en de
nieuwe opleidingen zijn in een nieuw jasje
gestoken en deze nieuwe insteek wordt verder
uitgewerkt in de komende jaren.
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Tot slot

Beste lezer, beste VVOG-lid,

Laat mij als nieuw aangestelde Directeur 2019 even onder de loep nemen.
Je kon al lezen in dit jaarverslag hoe zowel de uittredende directeur Jos De Wael als ikzelf de VVOG
analyseren. VVOG blijft een werking met een zeer groot potentieel, dat we verder moeten aansnijden.
Maar laat mij eerst toch stellen, dat 2019 een overgangsjaar was. Tevens ook een moeilijk financieel
jaar.
Met een aanzienlijk verlies moet het tij gekeerd worden. Daarvoor hebben we het plan 30/20, waarbij
we 30.000€ moeten vinden in 2020. Dit zullen we doen door nieuwe leden aan te trekken. Daarmee
waren we reeds gestart vanaf september 2019 en met succes. Er is nog zeker een mooi potentieel,
daarom prospecteren we verder het hele jaar door. Daarnaast was door de directeurswissel de sponsoring wat stilgevallen. Sponsoring en advertentie zijn noodzakelijk voor de financiële gezondheid
van onze organisatie. Ten laatste gaan we ook wat dienstverlening tegen marktconforme tarieven
aanbieden. Voor de continuïteit is het absoluut noodzakelijk om in de toekomst een structurele
financiering te vinden.
Op naar een financieel gezond 2020!
Ook voor jullie, beste bestuurders, was 2019 een nieuwe start. De nieuwe gemeenteraden werden
geïnstalleerd, een nieuw bestuursakkoord kreeg vorm, vertegenwoordigers werden aangesteld. We
kregen een nieuw Bestuursorgaan, Financieel Comité, …
En wat mij vooral bijzonder gelukkig maakt, is dat er vooral veel “goesting” is om het groenbeleid
in lokale besturen mee vorm te geven.
Maar bovenal wil ik het hebben over het potentieel dat we als team hebben. Ongelooflijke medewerkers met heel veel kennis. Met dit kleine team slagen we er dan ook wel in om een mooie
dienstverlening te brengen.
Niettemin hebben we najaar 2019 aangegrepen om even te herbronnen. Met 2 Strategiedagen zetten
we de bakens uit voor een vernieuwde werking.
Ik wil dan ook wel een woord van dank aan onze personeelsleden voor de grote flexibiliteit, de
nieuwe Voorzitter & bestuurders voor het opnemen van dit engagement, de sponsors, en vooral
jullie lokale besturen voor jullie lidmaatschap.
2019 was in alle opzichten een overgangsjaar.
We zien er dan ook naar uit om die vernieuwing vorm te geven in 2020.

Filiep Bouckenooghe
Directeur

15

Krinkels
Trotse sponsor van de Vereniging Voor Openbaar Groen

