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2020/6 - Twintigste jaargang - 23 maart 2020

Groencontact 2020/1 

Beste GroenMail-abonnee

Het lentenummer 2020/1 van de 46ste jaargang van Groencontact zal deze week verschijnen en 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)

Opgelet: ondanks het feit dat we met Groencontact steeds proberen om zo kort als mogelijk op de bal te spelen zijn we door de gebeurtenissen van de voorbije 2 weken
toch in snelheid gepakt. Zo worden er bepaalde activiteiten in Groencontact aangekondigd die na het ter perse gaan zijn uitgesteld of voorlopig geannuleerd.  Het betreft
hier o.a. het seminarie 'Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst' en de Floraliën te Gent. Voor andere activiteiten aangekondigd in Groencontact hou je het
best de respectieve websites in de gaten. 

Cover_GC_2020/1

cover
Het koppelingsgebied Doornzele-Noord in de Gentse kanaalzone @VLM

Van de redactie
De eerste frisse lentebloeiers | Filiep Bouckenooghe

parken & groenvoorziening
Leefbaarheid van de Gentse kanaalzone | Zestien groene koppelingsgebieden verbinden dorpen met de haven | Jos De Wael

ontwerp - sortiment
Kansen voor fruit in openbaar groen? | Joris Dewinter, Filip Debersaques en Jan Mertens

openbaargroen.be
Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst | Het belang van een boomtechnisch raadgever bij ontwerp en uitvoering van boomprojecten | Paul Geerts

groen kort
Floraliën Gent 2020

biodiversiteit
Biodiversiteit en bedrijventerreinen | Biodiversiteit op 135 ha bedrijventerrein in de grensstreek Vlaanderen-Nederland verhoogd | Filiep Bouckenooge en Brigitte
Borgmans

VVOG actua
• Groen in het Standaardbestek 250
• Boomwaardecalculator
• Nieuwe versie Snoei-Wijzer

groenbeheer
Honden in openbaar groen: een perfecte match? | Filiep Bouckenooghe

publireportage
Thomas Rental: “hoogwerkers zijn onze passie” | Verhuurbedrijf van tractorhoogwerkers en het uitvoeren van alle hoogtewerken

groen- en bloemengemeente | Overijse
Groen-blauw natuurlijk netwerk in Overijse | Een landschappelijke en recreatieve meerwaarde | Rudi Geerardyn

bijen
Week van de bij 2020
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Week van de bij 2020

biodiversiteit
Natuurwaardeverkenner | Inge Liekens

ontwerp
De Vlaamse Tuinaannemer 19-20

groen kort
Green Flag Award | Kortrijkse tuincoaches | CentrumStedenOverleg

bedrijfsnieuws
Nieuwigheden Stihl

column
Een column over de 8-jarige (in jou) | Bert De Somviele

advertenties
Husqvarna | Terraviva | Tree Technicians | Dolmans | Floraliën Gent | Best Select | DCM | Stihl

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 de vacatures in onze rubriek 'Vacatures Groendienst' kan terug vinden op de website van de VVOG.  

Gemeente Zwijndrecht
- Vacature meewerkend technicus groen - Bomensnoeier  (B4-B5) (nog tot 24 maart)
- Vacature polyvalent vakman, -vrouw Groen  (D1-D3) (nog tot 24 maart)

Gemeente Temse
- Arbeider groen-/milieudienst (D1-D3)  (nog tot 2 april)

Gemeente Zele
- Verantwoordelijke beheer openbaar groen (B1-B3)  (nog tot 14 april)

U vindt alle informatie betreffende deze vacature op onze website!

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