Inschrijven

Praktisch

via www.vvog.info

Doelgroep
Leden van het CBS, groendeskundigen, milieuambtenaren,
ruimtelijke planners, …

Digitaal inschrijven tot uiterlijk
donderdag 29 september 2022

Datum
Donderdag 6 oktober 2022
Bereikbaarheid
• De timing en terreinbezoeken zijn afgestemd op de
dienstregeling van de NMBS. Het station is op ca. 15 min.
wandelafstand van de startplaats.
• Start groensafari: Provinciedomein IJzerboomgaard,
IJzerdijk 41, 8600 Diksmuide
• Einde groensafari: de bus rijdt eerst naar het station
en rijdt dan verder tot de IJzerboomgaard
• Wie met auto komt: parkeergelegenheid in de buurt van de
IJzerboomgaard of de gratis parking aan het station.

Dit studiebezoek aan Diksmuide is mogelijk
dankzij de steun van de onderstaande organisaties

www.vlam.be | www.openbaargroen.be | www.groenvanbijons.be

www.vmm.be | www.zonderisgezonder.be | www.watertoets.be

Departement Omgeving | T. 02 553 80 11 | www.omgevingvlaanderen.be

Terracottem - terracottem.com

Eliet | elietmachines.com

Krinkels | krinkels.be

Pivabo | pivabo.be

Boomkwekerij De Bruyn
boomkwekerij-debruyn.com

Terra Nostra
terranostrabelgie.be

Landmax
landmax.be

TerraViva | terraviva.be

Uiterste inschrijvingsdatum
Donderdag 29 september 2022
Annulatie
• tot 29 september 2022: gratis
• vanaf 30 september 2022: geen restitutie
(verwisselen met een collega blijft mogelijk)
Na inschrijving ontvangt de contactpersoon een bevestiging. Later
wordt een deelnemerslijst meegedeeld (bv. om te carpoolen).

Met dank aan onze sponsors

Willaert - willaert.be

Deelnameprijs
(incl. deskundige begeleiding, lunch en busrit)
• 60,00 euro (leden VVOG)
• 120,00 euro (niet-leden VVOG)

Best Select | bestselect.be

Dit studiebezoek maakt deel uit van de actie Entente Florale
Europe en Openbaargroen-awards 2022 en wordt
georganiseerd in nauwe samenwerking met het
stadsbestuur van Diksmuide.
Meer inlichtingen
Vereniging voor Openbaar Groen
Predikherenrei 1c | 8000 Brugge
T 050 33 21 33 | www.vvog.info
BTW0414 897 902 | RPR Gent - Afd. Brugge

Groensafari
Diksmuide
6 oktober 2022
Vlaamse deelnemer Entente Florale Europe 2022

Programma

Intro
Diksmuide ligt in de Westhoek, vlak bij de Noordzeekust, op
het kruispunt van de IJzer en Handzamevaart. De stad telt
ca. 17.000 inwoners, strekt zich uit over 150 km2 en telt niet
minder dan 15 deelgemeentes. Daarmee is Diksmuide de
gemeente met de grootste oppervlakte in West-Vlaanderen.
De stad is vooral bekend vanwege het IJzerfront en de Eerste
Wereldoorlog waarvan er nog steeds sporen in het landschap
vallen te bespeuren.

Vlaamse deelnemer aan de prestigieuze groen- en leefmilieuwedstrijd Entente Florale Europe. Vele groen- en milieuaspecten kwamen aan bod in de recentste nummers van
Groencontact, maar nu kan u ze met eigen ogen en onder
deskundige begeleiding komen ontdekken. Ongetwijfeld doe
je samen met andere collega’s-groenverantwoordelijken
nieuwe en fijne ervaringen op.

Diksmuide heeft een agrarisch karakter en ligt in een ‘groene
zee’ met een sterke focus op toerisme en buitenrecreatie.
Weidse uitzichten en kleine dorpjes bepalen het landschap,
samen met de natuurgebieden van De Blankaart, de Viconia
Kleiputten, de Handzamevallei en de IJzervallei.

“Het studiebezoek aan de Vlaamse

Maar ook in de stads- en dorpskernen is er een groen kader
met toonaangevende groen-, bloemen en bijenvriendelijke
realisaties. Het verbaasde dan ook niet dat Diksmuide op de
Finale van de Openbaargroen-awards werd verkozen tot

“We hebben ons samen met de VVOG

uitverkoren stad brengt steeds
nieuwe, groene ideeën.”

zeer enthousiast voorbereid op onze
deelname aan Entente Florale Europe”

09:00 Onthaal met een drankje
09:20 Presentatie van het groen-, natuur- en klimaatbeleid in Diksmuide
10:00 Stadswandeling en geleid bezoek aan o.a.
de IJzerboomgaard (samentuin, pluktuin,
recreatiedomein), de Noordvesten (inbreidingsproject), de stadskern en de Grote Markt
12:15 Lunchbuffet
13:30 Vervolg stadswandeling en geleid bezoek
aan o.a. de stationsomgeving en het Stadspark
14:30 Rondrit per bus en geleid bezoek aan het buitengebied van Diksmuide, met o.a. Viconia Kleiputten
(natuurreservaat), Lampernisse (Oudlandpolders
en herbestemming kerksite) en De Blankaart
(bezoekerscentrum en natuurreservaat)
16:30 Afsluitend drankje
17:00 Einde studiebezoek

Ontwerp: Dirk Neirynck, vvog

