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Groencontact 2021/2
– met 2 gratis bijlages –

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.
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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’
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• Groen, vol van water | Inspiratiegids waterbeheer in groenzones
• CG-concept XTRA 2021/2
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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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