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Groencontact 2021/4

Beste lezer

Met het Winternummer 2021/4 van de 47ste jaargang van Groencontact valt deze week het vierde 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
Kortrijk gaat voor EU-award

van de redactie
Groen is een toegangspoort tot participatieve democratie | Filiep Bouckenooghe

projecten
European Green Cities award 2021| Dertien internationale topprojecten dingen mee | Rudi Geerardyn [VVOG]

openbaargroen.be
Groene steden in de praktijk | Paul Geerts [i.o. VLAM]

groenbeheer
Acroniemen helpen onze bodem te analyseren | Deel 2 | Davy Ottevaere [Terracottem]
________________
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katern
Meer bos voor Vlaanderen | Vlaamse Overheid
________________
 
schepen aan het woord
Het licht op groen | Interview met Schepen Els van Doesburg te Antwerpen

groenbeleid
Het Vlaamse tuinenlandschap: tot uw dienst! | Tuingereedschap voor een toekomstig tuinenbeleid | Valerie
Dewelheyns [ah-ha] | Axel Verachtert [Dep. Omgeving] Marjolein Claeys en Anton Christiaens [Voorland]

groenbeleid
Hefboomprojecten voor natte natuur | Blue Deal

groenbeheer
Inventarisatie- en beheersystemen voor groendiensten | De ruggengraat van een toekomstig groenbeleid

vvog
Zijn bomen op het openbaar domein dan toch de dupe?

groenbeheer
Bomen kunnen (niet) tegen een stootje | Hoe ‘Beschermen van bomen’

groenbeheer
Praktijkvoorbeeld van de stad Geel | Boombescherming is een sfeer creëren waarin iedereen zich bewust is van het
belang van bomen | Gert Giels [Geel]

column
De kerstboom op het plein is de olifant in de kamer | Jan Vilain

advertenties
Husqvarna | Agribex | Acterra | Krinkels

________________

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

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