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praktische info Studie- & demodag

Doelgroep
Ambtenaren en beleidsmakers van groen- en sportdiensten.
Terreinbeheerders van sportclubs, recreatieparken, ...

Waar
Sportpark De Schorre / Sportcentrum Mr. V-Arena
Sportparklaan 6 | 8400 Oostende

Openbaar vervoer
Vanaf het NMBS-station van Oostende vertrekt om de 10
minuten een bus (De Lijn, 5) naar Stene-dorp (afstappen
halte Camelialaan)

Parkeergelegenheid
Er is gratis parkeergelegenheid op het domein.

Prijs
• 75,00 euro (leden VVOG en leden ISB) 
• 150,00 euro (niet-leden)
Het aantal inschrijvingen is beperkt waarbij voorrang wordt
gegeven aan VVOG-leden.

Annulatie
• annulatie voor 9 mei: gratis
• annulatie vanaf 9 mei: geen restitutie 

(verwisselen met een collega is mogelijk)

Inschrijven tot 9 mei 2016
• Door het inschrijvingsformulier op te sturen naar 

VVOG | Predikherenrei 1c | 8000  Brugge

• Door het inschrijvingsformulier te faxen naar 050 33 20 62

• Door het invullen van het elektronische inschrijvingsformulier
op de website van de VVOG (www.vvog.info)

Meer info

Vereniging voor Openbaar Groen
Predikherenrei 1c | 8000 Brugge
T 050 33 21 33 | F 050 33 20 62
info@vvog.info | www.vvog.info

Deze studiedag is mede mogelijk 
dankzij onze structurele sponsors



programma
voormiddag

09:00 Onthaal met koffie en frisdrank

09:30 Verwelkoming door de gastgemeente
Jean Vandecasteele, schepen openbaar domein

09:40 Zonder is gezonder - waarom deze studiedag? 
Jos De Wael, Vereniging voor Openbaar Groen

10:00 Sportcentrum De Schorre en de stedelijke beleidsvisie 
inzake pesticidenvrij beheer van de openbare ruimte
Lies Van Lierde, dienst openbaar domein stad Oostende

10:20 Samenwerking tussen groendienst, sportdienst en 
sportclubs | Dé sleutel tot succes
Marc van de Poel en Davy Thielens, 
sportdienst stad Oostende

10:40 Correcte opbouw van de toplaag van een voetbalveld
Ganda-criteria als basis voor aanleg én beheer
Em.-Prof. Donald Gabriels, UGent

11:00 Pauze

11:20 Jaarkalender voor het beheer van de sportvelden 
Patrice Vanderbeke, dienst openbaar domein stad Oostende

11:40 Regeneratie van de sportvelden in ‘De Schorre’
Een kwestie van kort op de bal te spelen
Jesse Willaert en Rony De Vos, dienst openbaar domein 
stad Oostende

12:00 Een reactie van de Vlaamse Milieumaatschappij
Dan Slootmaekers, VMM

12:10 Een reactie van KV Oostende

12:20 Vraagstelling en discussie
Jos De Wael, VVOG

12:30 Broodjeslunch

Sinds 1 januari 2015 moeten alle steden en gemeenten het
openbaar domein pesticidenvrij beheren. Ook beheerders
van sportvelden, recreatiedomeinen, pretparken en speel-
tuinen vallen onder deze wetgeving.

Omdat het beheer zonder pesticiden een hele uitdaging
is, laten we u kennismaken met de aanpak van het stads -
bestuur van Oostende in sportpark 'De Schorre'. Het sport-
park wordt al meer dan 5 jaar quasi pesticidenvrij beheerd.

Het pesticidenvrij beheer in ‘De Schorre’ is mogelijk door
de intense samenwerking tussen de sport- en groen-
dienst, de sportclubs en de groenaannemer. Deze samen-
werking is gebaseerd op wederzijds respect. Zo werden er
strenge regels opgelegd wat betreft de bespelingsdruk.
Het resultaat is dat de velden goed bespeelbaar blijven en
dat de groendienst op het einde van het seizoen niet 
geconfronteerd wordt met hoge kosten voor heraanleg 
(of regeneratie).  Door de goede conditie van de grasmat
krijgen onkruiden geen kans om de kop op te steken.

De studie- en demodag start met de algehele beleidsvisie
inzake het pesicidenvrij beheer van het openbaar domein.
Vervolgens schenken we aandacht aan de relaties en 
concrete afspraken tussen alle betrokken partijen. Door de
opbouw van goede contacten tussen de verschillende 
partijen is er wederzijds respect gegroeid rond de centrale
bekommernis: 'De grond van de zaak is de grond'. Alle
technische aspecten van aanleg, beheer en regeneratie
komen in detail aan bod.

Na de middag gaan we het terrein op om aan de hand van
verschillende demo's te zien hoe zowel grassportvelden,
kunstgrasvelden als halfverhardingen pesticidenvrij worden
beheerd. Diverse thermische onkruidbestrijdingstechnieken
komen aan bod evenals technieken van regeneratie.

Deze studiedag is een ideale gelegenheid om verantwoor-
delijken van groen- en sportdiensten en de sportclubs
samen te brengen.

ontwerp: dirk neirynck, vvog

ten geleide inschrijvingsformulier
Volgende persoon (personen) zal (zullen) deelnemen aan
de VVOG-studie- & demodag op 18 mei 2016.

❏ .............................................................................................................................

❏ .............................................................................................................................

❏ .............................................................................................................................

mail ........................................................................................................................

contactpersoon ................................................................................................

Adresgegevens voor facturatie

bestuur/bedrijf/overheid .........................................................................

straat & nr ..........................................................................................................

postcode ................................. gemeente .................................................

tel. ...........................................................................................................................

mail ........................................................................................................................

BTW-nr. .................................................................................................................

Betalingsmodaliteiten
❏ betaalt na ontvangst van factuur die kan opgemaakt

worden zonder bestelbon
❏ betaalt na ontvangst van factuur enkel na ontvangst

bestelbon (❏ hierbij gevoegd / ❏ wordt later toegestuurd)

Vormingsattest
❏ bovenvermelde deelnemer(s) wenst(en) een VVOG-

vormingsattest te ontvangen.
Handtekening

Opgemaakt te ………………......…………..

op datum van  …………........…......………..

namiddag
13:30 Geleid bezoek demo's

Thermische onkruidbestrijding op halfverhardingen
➤ heet water | stomen | branden | hete lucht 

i.s.m. Heylens M., Van Dyck M, Packogreen, H.H. Services 
en Meclean

Regeneratietechnieken voor grassportvelden
➤ bezanden | prikken | topfrezen | uitvlakken | doorzaaien

i.s.m. firma Krinkels* 

Opvolging van de conditie van de grassportvelden
➤ bemesting | ziekten en plagen remediëren

i.s.m. firma Krinkels* en Belgian Seed Company*

Organisatie bespeling kunstgrasveld en beheer
i.s.m. stad Oostende en Krinkels*

Aanleg en beheertips vanuit een jarenlange ervaring
➤ drainage | beregening | hellingsgraad | 

meten van bodemverdichting
i.s.m. stad Oostende

* Firma's die momenteel via aanbesteding werken uitvoeren
in opdracht van de stad Oostende

De VVOG dankt volgende firma’s voor hun medewerking


