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Groencontact 2021/1

Beste lezer
Met het Lentenummer 2021/1 van de 47ste jaargang van Groencontact valt ons eerste 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
Diksmuide in de kijker
Van de redactie
Grensvervaging | Filiep Bouckenooghe
openbaargroen.be
Bloemekenspark in Gent wint Groenaannemer-award | Paul Geerts [i.o. VLAM]
groen- en bloemengemeente | Diksmuide
Zoemen en bloemen in Diksmuide | Groen- en milieudienst stellen zich voor | Rudi Geerardyn • Gemeentebestuur Diksmuide
groenbeleid
Stadsecologie in Vlaanderen | De stadsecoloog als verhalenverteller | Deel 2: Brugge, Gent en Leuven | Filiep Bouckenooghe
schepen aan het woord
Het licht op groen | Interview met Schepen Vanmierlo te Bocholt
________________
Bijlage | Wedstrijdfolder Openbaargroen-awards 2021
• Download hier de wedstrijdfolder
• Meer informatie over de Openbaargroen-awards 2021 vindt u hier!
________________
burgers aan zet
Op het kruispunt van kunst en ecologie | Reaktor21
biodiversiteit
Bijenhelden breken uit | Liever 50 tinten groen dan 50 tinten grijs | Departement Omgeving
groenbeleid
Groen stopt online winkelen | Tijd voor het ‘winkelcentrum groenplan’ | Vereniging VHG

groenbeleid
Ben jij bezig met efficiënt waterbeheer? | De 8 opmerkelijkste bevindingen van de enquête | PDPO-project

publireportage
Veldbloemen | Voor een kleurrijker, duurzamer landschap | Advanta seeds
Lees het informatieve artikel hier.
Vraag de GRATIS Whitepaper 'Waarom veldbloemen' hier aan.

groene innovatie
Blauwgroenvlaanderen.be
projecten
Vergroende speelplaats wordt ook nieuw buurtpark in Kortrijk
groenbeleid
Natuurrapport 2020 | Instituut Natuur- en bosonderzoek
groene innovatie
Therapeutische tuinen | Inspiratie voor ontwerpen binnen de ouderzorg | Terra-Therapeutica vzw
bomen
De juiste boom voor elke tuin | M. Hermy
VVOG
• Herfstbladeren in de lente | Peter Van Dyck [vvog]
• Even door-bomen
bevriende partners
• Green Flag Award | Green Flag Award voor 6 Antwerpse parken
• Vlaamse tuinaannemers gehonoreerd | Dirk Vandromme
column
De illusie van ‘nieuwe’ bomen | Jan Vilain
advertenties
Stihl | Pius Floris | Advanta | Dolmans landscaping | Ecoflora | Acterra | ANB | Koppert | DCM | Krinkels | Husqvarna
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' op de website van de VVOG.

Stad Blankenberge
- Technisch assistent wegen (D1-D3) (nog tot 26 maart)
- Technisch assistent netheid (D1-D3) (nog tot 26 maart)
- Deskundige wegen (B1-B3) (nog tot 18 april)

Gemeente Lille
- Beleidscoördinator groen (B1-B3) (nog tot 26 maart)

Stad Beringen
- Leidinggevend deskundige beheer publieke ruimte (nog tot 29 maart)
U vindt alle informatie betreffende deze vacature op onze website!
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