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Streven naar een kwalitatieve 
ontwikkeling van groene 

parken en ruimten 
(met de Green Flag Award als

waardevolle gids)
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Wat is de Green Flag Award?

• Concept van het Verenigd Koninkrijk om groene ruimtes 
kwalitatief te beheren.

• De “Green Flag Award” 

• erkent en beloont goed beheerde parken 

• vormt de standaard voor het beheer van recreatieve 
buitenruimtes in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de 
wereld.
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Concept van de Green Flag Award

• Kandidaten voor de Green Flag Award worden beoordeeld op 
basis van 27 verschillende criteria en moeten een 
managementplan indienen, waaruit blijkt dat er rekening wordt 
gehouden met:

• de gebruikers: wie zijn ze, wat willen ze, hoe blijven ze 
betrokken

• de site: wat is er bijzonder aan geschiedenis, biodiversiteit, 
landschap

• het management: veiligheid, voldoen aan wetgeving, goed 
onderhoud, plannen voor de toekomst
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Beoordelingscriteria van de Green 
Flag Award

Verdeeld in 8 hoofdstukken: 

1. een gastvrije plek

2. gezond, veilig en beveiligd

3. goed onderhouden en schoon

4. milieumanagement

5. biodiversiteit, landschap en erfgoed

6. betrokkenheid van de gemeenschap

7. marketing en communicatie

8. beheer
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Hoofdstuk 1: een gastvrije plek
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Een gastvrije plek: acties in onze 
domeinen 2018-2022

- Nieuwe plattegronden en  
vitrinekasten (met plaats voor 
folders die bezoekers kunnen 
meenemen) op meer locaties in 
het domein

- Plaatsing infoborden in de 
domeinen: zo kan de bezoeker 
de site beter interpreteren, ook 
zonder infofolder. 

- Plaatsing nieuwe en betere 
bewegwijzering met 
toegankelijke en duidelijke 
pictogrammen
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Een gastvrije plek: acties in onze 
domeinen 2018-2022

- Screening domeinen op 
rolstoeltoegankelijkheid

- Toegankelijk maken sanitair Kesselse
Heide voor bezoekers (door plaatsing 
glazen deuren en ramen tussen gang 
en lokaal bezoekerscentrum)

- Plaatsing nieuwe banken en 
picknicktafels met aandacht voor 
toegankelijkheid

- Plaatsing bebording met wisselende 
infoborden en reglement aan elke 
ingang Kesselse Heide
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Hoofdstuk 2: gezond, veilig en 
beveiligd
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Gezond, veilig en beveiligd: acties in 
onze domeinen 2018-2022

- Hoffelijkheidscampagne

- Sensibilatiecampagne tegen hondenpoep in 
#onzenhof

- Sensibilisatiecampagne Generatie Rookvrij
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Gezond, veilig en beveiligd: acties in 
onze domeinen 2018-2022

- Plaatsing slagbomen sterbos

- Promo buitenleerplekken voor scholen

- Vertelrugzak voor 5e en 6e leerjaar

- Online lespakketten ‘Boerderij in de klas’ 
en ‘Vertellen in de klas’
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Hoofdstuk 3: goed onderhouden en 
schoon
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Goed onderhouden en schoon: acties 
in onze domeinen 2018-2022

- Sensibilisatiecampagne tegen zwerfvuil en 
sluikstort in #onzenhof

- Plaatsing nieuwe vuilbakken met verschillende 
afvalfracties

- Uitbreiding vrijwilligerswerk naar prikkers en 
medewerkers groenonderhoud
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Hoofdstuk 4: milieumanagement
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Milieumanagement: acties in onze 
domeinen 2018-2022

- Aankoop elektrische personeelsauto, vuilniswagen en 
personeelsfiets 

- Plaatsing wateropvang aan serre met recuperatie regenwater 
- Revitalisatie bomen door gebruik van compostthee
- Plaatsing biologisch afbreekbaar doek om groei Japanse 

duizendknoop te verhinderen  
- Onkruidbestrijding met stoom
- Bouw energiezuinige lokalen sportclubs 
- Zonnepanelen en energiezuinige stookplaats in kasteel Vrieselhof
- Bundeling rapportage en acties ISO 140001 en GFA
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Hoofdstuk 5: biodiversiteit, 
landschap en erfgoed
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Biodiversiteit, landschap en erfgoed: 
acties in onze domeinen 2018-2022

- Renovatie Atlas-beeld en 
heraanleg omgeving 

- Natuurinrichtingswerken 
Vrieselhof

- Uitbreiding populatie boshyacint

- Plaatsing infoborden erfgoed in 
Vrieselhof
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Hoofdstuk 6: betrokkenheid van de 
gemeenschap
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Betrokkenheid van de gemeenschap: 
acties in onze domeinen 2018-2022

- Korte gerichte 
tevredenheidsenquêtes

- Keuze bezoekers meenemen in 
lastenboek nieuwe speeltuin

- Groter en diverser aanbod 
vrijwilligerswerking

- Nieuwe informatieve folder over 
de diverse opties als vrijwilliger 
in het Rivierenhof
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Betrokkenheid van de gemeenschap: 
acties in onze domeinen 2018-2022

- Ontwikkeling folder voor 
vrijwilligers kinderboerderij met 
overzicht afspraken, ploeg, 
verwachtingen, verschillende 
taken,… 

- Betrekken buurtbewoners en 
bezoekers bij foto’s en acties 
sensibiliseringscampagnes 
sluikstort, hondenpoep, rookvrije 
zones,…
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Hoofdstuk 7: marketing en 
communicatie



21 - 28/11/2022

Marketing en communicatie: acties in 
onze domeinen 2018-2022

- Plaatsing nieuwe educatieve infoborden

- Ontwikkeling corona-aanbod met gebruik QR-code

- Duiden van werken aan bezoekers
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Hoofdstuk 8: management
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Management: acties in onze 
domeinen 2018-2022

- Vernieuwing parkreglement

- Plaatsing parkreglement aan elke 
ingang Kesselse Heide met 
ruimte voor belangrijke tijdelijke 
mededelingen zoals: opgelet 
voor brandgevaar, storm, 
eikenprocessierups…

- Opmaak actielijst met details 
waarin gerapporteerd wordt per 
rubriek

- Jurering door Green Flag jury
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Waarom koos PGRA voor 
Green Flag Award? 

• Green Flag Award biedt mooie logische ‘kapstok’ om alle info 
mbt beheer te bundelen in 1 managementplan

• Beoordeling van managementplan en beheer van de site 
door zeer deskundige internationale juryleden

• Toegang tot een netwerk met zeer veel expertise met 
uitwisseling van Best Practices

• Vertrekpunt van jury Green Flag Award is vanuit oogpunt 
dagdagelijkse bezoeker

• Beklemtonen belang en dankbaarheid voor dagdagelijkse 
inzet in de domeinen door al de collega’s en vrijwilligers: 
samen maken wij dit mooie park!

• Trots zijn op kwaliteitslabel: door onszelf en ons beleid


