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Groencontact 2021/3
– met 1 gratis bijlage –

Beste lezer

Met het Herfstnummer 2021/3 van de 47ste jaargang van Groencontact valt deze week het derde nummer van 2021 bij
alle abonnees in de bus. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen die in dit nummer behandeld worden.
Het voorwoord van onze directeur van de VVOG, Filiep Bouckenooghe, kan u ook lezen op de VVOG-website!
De leden-gemeenten van de VVOG kunnen alle artikels van dit nummer ook digitaal lezen op de ledenwebsite van de
VVOG (Opgelet: enkel toegang met een login)

Meer informatie over dit nummer vindt u op onze website.

cover
Zonder drempels naar het park

van de redactie
Wachten op een paradigmashift | Filiep Bouckenooghe

groene innovatie
Afvalpreventie, groen als grondstof of een groenasiel? | Circulariteit in het groenbeheer - deel 2 | Nathalie
Devriendt [Pro Natura]

openbaargroen.be
Herinrichting dorpskern Rijmenam | Structuurwerken als aanzet voor groene metamorfose | Paul Geerts [i.o. VLAM]

groenbeleid
Zonder drempels naar het park | Vademecum ‘Toegankelijk publiek domein’ van onder het stof gehaald | Filiep

1 van 3 10/11/21 15:57



Bouckenooghe

publireportage
De eerste Xpower van Case IH aan de slag bij Alplant in Sint-Gillis-Waas [Case IH / Alplant]

groenbeheer
Acroniemen helpen onze bodem te analyseren | Deel 1 | Davy Ottevaere [Terracottem]

ziekten & plagen
Bacterievuur | Een plaag van ‘openbaar groen’ tot fruit | Werkgroep bacterievuur Provincie Limburg
 
publireportage
Een brede aanpak loont altijd  [Dolmans Landscaping]

groenbeheer
20 jaar gecertificeerde boomexperten in Vlaanderen | Wim Peeters [Bomen Beter Beheren]

groenbeheer
ʻRapid Response Fietsteamʼ in Mechelen maakt het verschil 

projecten
Eerste Onument voor coronaslachtoffers ingehuldigd in Kortrijk | Rudi Geerardyn

schepen aan het woord
Het licht op groen | Interview met Schepen Marleen Ral te Steenokkerzeel

wetgeving
Nog geen reden tot paniek met bomen op het openbaar domein

recensie
• Het vernuft van planten
• Atlas wilde bomen en struiken

publireportage
Hasselt kleurt groen na boominventaris door Terra Nostra  [Terra Nostra]

projecten
De groene strijd tegen commerciële stedenbouw | Jaarboek Blauwe Kamer 2020 doorgelicht | Dirk Vandromme

publireportage
Koppert | Innovatieve producent van nematoden  [Koppert]

groenbeheer
Feestelijke rozenkeuring te Kortrijk | Dirk Vandromme

groenbeheer
ʻMaaiMeiNietʼ was een succes | Knack-magazine van 9 juni 2021

bevriende partners
Dag van de Trage Weg 2021 | Organiseer een activiteit!

vvog
• Onze openbaargroen-adviseurs zijn de nieuwe spitsen
• Agenda

column
Pleidooi voor ruimtelijke zorg | Jan Vilain

advertenties
Husqvarna | Alplant | CASE IH | Terracottem | Pius Floris | Ecoflora | Dolmans landscaping | Krinkels | Stihl | Koppert
________________

gratis bijlage bij dit nummer
• CG-concept XTRA 2021/3 - Nieuwe technologiën en machines
________________

Wij wensen u veel leesplezier met dit uitgebreide nieuwe nummer van Groencontact!

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

2 van 3 10/11/21 15:57



Vereniging Voor Openbaar Groen vzw
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