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Groencontact 2020/4 

Beste GroenMail-abonnee

Het winternummer 2020/4 van de 46ste jaargang van Groencontact is zopas verschenen en zal volgende week bij alle abonnees in de bus belanden. Hieronder vindt u een
overzicht van alle onderwerpen die in dit nummer behandeld worden. Het voorwoord van de directeur van de VVOG, Filiep Bouckenooghe, kan u nu al lezen op de VVOG-
website!
De leden-gemeenten van de VVOG kunnen alle artikels van dit nummer nu reeds lezen op de ledenwebsite van de VVOG (Opgelet: enkel toegang met een login)

cover
Stadsecologie in Vlaanderen

Van de redactie
Kleine broer wordt groot | Filiep Bouckenooghe

projecten
Beringse mijnsite | Belgische vertegenwoordiger op de eerste European Green City Award | Rudi Geerardyn • Stadsbestuur Beringen

openbaargroen.be
Klimaatbestendig bomen- en plantensortiment voor de stad | Paul Geerts [i.o. VLAM]

groen- en bloemengemeente | Overijse
Water aan zet in Overijse | Acties voor het herstel van de IJsevallei | Rudi Geerardyn • Gemeentebestuur Overijse

groenbeleid
Stadsecologie in Vlaanderen | Hoever staat het met stadsecologie bij onze lokale besturen in Vlaanderen? 
Groencontact zocht het voor je uit! Deel 1: Aalst, Antwerpen en Ieper | Filiep Bouckenooghe

schepen aan het woord
Het licht op groen | Interview met Schepen Van Volcem te Brugge

wetgeving
Zijn bomen weer de dupe? - Deel 2 | Wetswijziging van Minister Geens in het Burgerlijk Wetboek | Filiep Bouckenooghe

groenbeleid
Knokke-Heist gaat voor gifvrije tuinen | Siska Willems

groenbeleid
Durf te vragen | Hoe is het gesteld met merkwaardige bomen van 1989? | Dirk Waelput

groenbeleid
Natuurbeleving stopt werkgerelateerde stress | Kathleen Smolders [Centrum voor Milieukunde UHasselt]

groenbeleid
Baby’s en kruipertjes ontdekken natuur ... | Jo Van de Velde [Ecohuis]

ziekten en plagen
Blauwalgen een blauwtje laten lopen | Noah De Wit • Matisse Meeremans • Astrid Marckx • Jaron Rip • Yentl Soenen • Lieven Dhollander [HoGent]

groenbeheer
Gazonbeheer op maat van paddenstoelen | Een leidraad voor groenbeheerders en particulieren | Roosmarijn Steeman [Natuurpunt]
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Gazonbeheer op maat van paddenstoelen | Een leidraad voor groenbeheerders en particulieren | Roosmarijn Steeman [Natuurpunt]

bevriende partners
Wordt AWV straks AWV-G | Een zoektocht naar de groenvisie van Agentschap Wegen en Verkeer | Filiep Bouckenooghe

VVOG
Strategische keuzes voor de toekomst | Filiep Bouckenooghe

column
De boom, de buur en de bolide | Bert De Somviele

advertenties
PlattelandsTV | Electrodrive | Krinkels 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwe Groencontact! 

Filiep Bouckenooghe
hoofdredacteur Groencontact
e-mail filiep.bouckenooghe@vvog.info

Vacatures
Wij maken u hierbij ook nog graag attent op een vacature in onze rubriek 'Vacatures Groendienst' kan terug vinden op de website van de VVOG.  

Gemeente Wemmel
- Werkleider  (C1-C3) (nog tot 31 oktober)

U vindt alle informatie betreffende deze vacature op onze website!

“Vind ons leuk op Facebook”
  De VVOG kan je ook terugvinden op Facebook.  Graag delen en ons leuk vinden.

Vereniging Voor Openbaar Groen vzw
Filiep Bouckenooghe, Laure Agten, Emmanuel Ampe, Rudi Geerardyn, Doreen Leuntjens, Dirk Neirynck, Peter Vandyck,

Predikherenrei 1c, 8000 Brugge, Tel. 050 33 21 33, Fax 050 33 20 62
E-mail: info@vvog.info

Internet: www.vvog.info
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