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Beste lezer

Met het Zomernummer 2021/2 van de 47ste jaargang van Groencontact valt deze week het tweede 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
De blauwgroene omschakeling begint aan de voordeur | © Tuinen Vranckx

van de redactie
File in het park | Filiep Bouckenooghe

groene innovatie
Bermmaaisel, de grondstof van de toekomst | Circulariteit in het groenbeheer - deel 1 | Nathalie Devriendt [Pro Natura]

openbaargroen.be

https://www.vvog.info/groencontact/abonneren
https://www.vvog.info/groencontact/van-de-redactie/file-het-park
https://fms.vvog.info/fmi/webd/Ledenwebsite?homeurl=http://www.vvog.info
https://www.vvog.info/groencontact/edities/groencontact-20212


De groenblauwe omschakeling begint aan de voordeur | De voortuinreconquista | Paul Geerts [i.o. VLAM]

groenbeleid
Groenblauwe oplossingen | Voor ontharden en infiltreren in het kader van de Blue Deal | Peter Loyens [Krinkels]
U kan dit artikel gratis lezen en downloaden vanop onze website!

bevriende partners
Visie op beheer en onderhoud van groen bij AWV | Veva Daniëls en Jo Laps [AWV]
________________

katern 
Meer bos voor Vlaanderen | Vlaamse Overheid
________________

publireportage

Buzzy City | Bloeiende cultivars bouwen mee aan
biodiverse steden [Best-select]

Lees de tekst over een inspirerend webinar hier.

bomen
Een nieuwe weerstand tegen bomen | Werken bomen effectief de verdroging in de hand? | Dieter Anseeuw [Vives | Urban
Forestry Lab]

schepen aan het woord
Het licht op groen | Interview met Schepen Leen Dierick te Dendermonde

groenbeleid
Over het belang van groen ontmoeten | Interview met kersvers Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs

projecten
Klimaatstad Middelfart | Deense inzending voor de European Green Cities Award 2020 | Rudi Geerardyn

ziekten & plagen
Nieuwe wants op Tilia massaal aanwezig op de stam | PCS - Waarnemings- en Waarschuwingssysteem | Liesbeth Van
Remoortere

ziekten & plagen
Bladluizen in bomen | Een probleem dat blijft plakken | Annelies De Roisart & Joachim Moens [HoGent]

groenbeleid
‘Gewild gras’ als nieuwe norm | Hoe het Antwerpse grasplan inzet op grasland met hoge biodiversiteit | Jan Swings [Stad
Antwerpen]

vvog
• Welkom Elsie Desmet, als nieuwe voorzitter van VVOG
• Bomenvisietool
• Agenda
• PDPO-project ‘Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones’

column
Dingen die niet kunnen | Jan Vilain

advertenties
Acterra | Best-select | Dolmans landscaping | Ecoflora | Husqvarna | Koppert | Krinkels | Pius Floris
________________

gratis bijlages bij dit nummer
• Groen, vol van water | Inspiratiegids waterbeheer in groenzones
• CG-concept XTRA 2021/2

https://vvog.info/groencontact/van-de-redactie/groenblauwe-oplossingen-voor-ontharden-en-infiltreren-het-kader-van-de
https://vvog.info/hoe-creeert-u-een-circulaire-publieke-ruimte


________________

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

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