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Groencontact 2020/3 

Beste GroenMail-abonnee

Het herfstnummer 2020/3 van de 46ste jaargang van Groencontact is momenteel in druk en zal volgende week 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)
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Crisissen zijn uitdagingen

Van de redactie
Hypes in groenbeheer | Filiep Bouckenooghe

groenbeheer
Blootstelling aan giftige planten | Problemen vermijden door plantenkennis en gezond verstand | Jos De Wael

openbaargroen.be
Crisissen zijn uitdagingen | Openbaar groen tijdens en na corona | Paul Geerts [i.o. VLAM]

groen- en bloemengemeente | Overijse
Meer buren dan je denkt in Overijse | Planten- en dierensoorten om te koesteren | Rudi Geerardyn • Gemeentebestuur Overijse

projecten
De comeback van het park | Jaarboek Blauwe Kamer 2019 | Dirk Vandromme

groene innovatie
Robotmaaier, hate it or love it | Hoe kunnen we robotmaaiers in het openbaar domein introduceren? | Filiep Bouckenooghe | Interview met Arno van den Brande

wetgeving
Zijn bomen weer de dupe? | Wetswijziging Minister Geens in Burgerlijk Wetboek

groenbeheer
GrasGoed | Natuurlijk groen als grondstof

wetgeving
Check het product | Wetgevend kader voor gewasbeschermingsmiddelen [VMM]

groene innovatie
‘Groenbeheer onder stroom’ | Of een stand van zaken in kader van het onderzoek naar gebruik van elektrocutie in het groenbeheer

groenbeheer
Houden planten van bemalingswater? | Dieter Ansseeuw [VIVES] | Martin Hermy [KULeuven]

groene innovatie
Water is onze nieuwe extremist | VVOG neemt deel aan PDPO-project Provincie Oost-Vlaanderen: “Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones”

bevriende partners
1. 2. Tree Award | De bekroning voor het mooiste bomenproject
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groenbeleid
Al aan een mosdak gedacht? | Groen waar een ander groendak niet mogelijk is | Nick Pays

bevriende partners
COVID positief voor Rozentuin Kortrijk | Dirk Vandromme

VVOG
Vorming op maat | Peter Vandyck

VVOG Actua
Boomwaardecalculator 5 | Agenda | Openbaargroen-awards 2020 | Oproep prijs Publieke Ruimte 2021

column
Deze keer is het “voor echt” | Bert De Somviele

advertenties
Electricdrive | Green | Husqvarna | Krinkels | Pius Floris | Maxus | Terraviva | Thomas Rental | Van Dyck Marcel

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.  

Stad Brugge
- Technisch assistent openbaar domein  (D1-D3) (nog tot 7 september)

Stad Lokeren
- Coördinator groendienst (B1-B2-B3)  (nog tot 14 september)

Stad Bree
- Werkleider (Contractueel)  (nog tot 16 september)

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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