
Speciale prijzen 
VMM-label Zonder is gezonder 

VMM-label Waterproof 
Groenaannemer-award

Inschrijven 
vóór 30 april 2022  
op www.vvog.info

Groene gemeente Bijenvriendelijke gemeente
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Bi
jla

ge
 b

ij 
Gr

oe
nc

on
ta

ct
 2

02
2/

1

Wedstrijdfolder

Jaarthema  

Grijs wordt groen



Beste schepen voor groenbeleid, 
Beste groenmedewerker, 
 
Jaarlijks zetten jullie zich in om de 
groenbeleving in je stad te verhogen en 
trachten jullie nieuwe groenzones te re-
aliseren. Om dit in de verf te zetten 
organisee rt de VVOG, samen met een 
aantal partners, sinds 1979 een wed-
strijd voor openbare groenvoorziening. 
Met als titel Openbaargroen-awards 
krijgt de wedstrijd veel bekendheid en 
uitstraling. Net zoals verleden jaar wil de 
wedstrijd recente, vernieuwende en 
inspireren de openbare groen-, bloemen- 
en bijenvriendelijke realisaties in Vlaan- 

 
 
 
deren in de belangstelling plaatsen en 
belonen. Het jaarthema is voor de 2e 
keer op rij ‘grijs wordt groen’, waarmee 
we op zoek gaan naar goede voorbeel-
den waarbij na ontharding de vrijgeko-
men zone met groen werd ingekleed. 
 
De wedstrijd richt zich tot alle Vlaamse 
gemeentebesturen. Lid of geen lid van 
VVOG, jullie zijn welkom. 
We willen jullie laten schitteren in de 
special e editie van Groencontact en op de 
Finaledag. 

 
 
 
Ook willen we jullie realisaties kenbaar 
maken in heel Vlaanderen en de nodige 
persaandacht geven. Hierna vind je alle 
modaliteiten.  
 
Wees trots met jullie groenrealisatie en 
toon dit aan Vlaanderen. 
 
Schrijf je vandaag nog in! Het zou fijn 
zijn om jullie erbij te hebben.  
 
Het VVOG-team

Openbaargroen-awards 2022

in samenwerking met

Wedstrijdreglement

www.vvog.info/openbaargroen-awards

• consulteer onze website voor het wedstrijdreglement met alle wedstrijdmodaliteiten: 
criteria, inschrijvings- en projectfiche, wedstrijdverloop, jurering, ... 

• ter inspiratie zie vorige jaargangen van Groencontact: speciale edities over Openbaargroen-awards

VMM-label 
Zonder  

is gezonder 

voor voorbeeldstellende en innovatieve  
groenprojecten op vlak van  

pesticidevrij beheer

VMM-label 
Waterproof  

 

voor groenprojecten die inspireren  
op vlak van duurzaam waterbeheer 

Groenaannemer- 
award 

 

voor groenrealisatie met expertise en  
professionalisme van groenaannemer 

én gemeentebestuur

Wedstrijdthema 1 • Groene gemeente 
 
• projectmatige groenrealisaties 
• zowel klein- als grootschalige groenzones 
• recent aangelegd op openbaar domein  
• getuigen van creativiteit en vernieuwing  
• met aandacht voor biodiversiteit, co-creatie, burgerparticipatie, …  
• voorbeelden: park, plein, begraafplaats, omgevingsgroen, speelgroen, laanbeplanting, … 
• laureaten ontvangen een diploma en/of een geldprijs 
• de ingediende groenrealisaties kunnen bijkomend in aanmerking komen voor speciale prijzen:  
 

                                                          Inspirerende groenrealisaties die zijn aangelegd na ontharding 
Jaarthema  

Grijs wordt groen



de beste groenprojecten
Wedstrijdthema 2 •  Bijenvriendelijke gemeente 
 
• bijenprojecten over het hele grondgebied van de gemeente  
• bijenvriendelijke aanplantingen 
• bijenvriendelijk beheer 
• bijeninstallaties  
• sensibilisatie 
• bijenwerkgroep  
• laureaten ontvangen een diploma en 1, 2 of 3 bijensymbolen 
 

 

 Wedstrijdthema 3 • Gemeente in bloei 
 
• bloemenrealisaties over het hele grondgebied van de gemeente 
• creatieve en originele bebloeming in ruime zin  
• voorbeelden: vasteplantenborders, bloemenweides, bloemperken, bloembakken,  
 hangmanden, bloemencollecties, bol- en knolgewassen, een- en tweejarigen, … 
• laureaten ontvangen een diploma en 1, 2 of 3 bloemensymbolen 
 

 

 Entente Florale Europe 
 
• een gemeentebestuur wordt uitverkoren voor deelname aan de Europese groen-  
 en leefmilieuwedstrijd Entente Florale Europe in 2023  
• de gemeente ontvangt extra ondersteuning van de VVOG 
• de gemeente is gastheer voor het vaktechnisch studiebezoek voor Vlaamse groenexperten en mandatarissen 
• de gemeente is gastheer voor de Finale van de Openbaargroen-awards in december 2023

in samenwerking met

in samenwerking met

Nuttig om weten

oga@vvog.info | +32 50 33 21 33

• de uiterste inschrijvingsdatum is 30 april 2022 
• digitaal inschrijven via www.vvog.info 
• voor leden van de VVOG is deelname gratis.  Niet-leden van VVOG betalen € 200 registratierecht,  

of € 400, inclusief deelname van 2 personen aan de Finaledag in december



is een organisatie van de Vereniging Voor Openbaar Groen 
 

met de steun van 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 
 
 

 
Met dank aan onze sponsors 

 
 
 
 

             Eliet | elietmachines.com                 Krinkels | krinkels.be                     Pivabo | pivabo.be 

 

 

                                Case IH | caseih.com                                        Alplant | alplant.be 

 

 

                Boomkwekerij De Bruyn                            Terra Nostra                                       Landmax 
            boomkwekerij-debruyn.com                     terranostrabelgie.be                                landmax.be 

 

 

                                   TerraViva | terraviva.be                                        Best Select | bestselect.be 

                                        Willaert - willaert.be   |   Terracottem - terracottem.com

Openbaargroen-awards 2022

VVOG | Predikherenrei 1c | 8000 Brugge | T. 050 33 21 33 | F. 050 33 20 62 

oga@vvog.info | www.vvog.info 

Deze folder en de inschrijvingsformulieren zijn digitaal beschikbaar op www.vvog.info


