Prijs Publieke Ruimte '13

Pivabo

VAKJ<RANT VOOR DE PROFESSIONELE
TUIN- PARK- GROENSECTOR & URBANISATIE
VERSCHIJNT 4X PER JAAR: FEBRUARI - MEI - AUGUSTUS - NOVEMI

MG Toren, nieuwe land ..
mark voor Artveldestad
Gent groeit. En om te beantwoorden aan de noden, dromen en verlangens
van zijn inwoners investeert het bestuur in een nieuw stadsdeel tussen de
40 en de R4: The Loop. Dé eyecatcher van dit prestigieuze bouwproject
werd de MG Toren, ondertussen beter bekend als de KBC Arteveldetoren.
Dit 122 m hoge kantoorgebouw met geïntegreerde brandweerkazerne werd
in mei 2012 opgeleverd door Group De Paepe en lokt nu als een dag en
nacht zichtbaar baken bestuurders van de E17 en E40 naar de stad. Bij een
dergelijke bijzondere land mark hoort uiteraard een tot de verbeelding sprekende omgeving. Verschillende Belgische topbedrijven werden aangesproken voor de aanleg ervan.
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Abdij van Averbode wint
prijs Publieke Ruimte 2013
De paters van Averbode sleepten de prestigieuze onderscheiding in de wacht.
juryvoorzitter jan Vilain: "het abdijplein is een schitterend voorbeeld van uitgepuurd minimalisme. Met een minimale aanleg werd een maximaal gebruik van
het plein mogelijk gemaakt. Hedendaagse elementen zijn met respect voor de
plek toegevoegd en blijven ondergeschikt aan het monumentale erfgoed. Het
ontwerp kadert bovendien in de ruimere context van het landschapspark de
Merode. "
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Wie~ziek is, belt de dokter.
Wanneer je huisdier zich
niet lekker voelt, ga je naar
de dierenarts. Maar wat
doen consumenten als ze tijdsns het tuinieren op zieke
plamten of andere problemem stuiten? Sinds 2007
kunmen zij terecht bij De
Iuindokter: het bedrijf van
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Stelaan Bingé. Tijdens een
grondige tuininspectie achterhaalt hij de oorzaken van de verschillende tuinproble.men, duidt hij op de gevolgen en stelt hij mogelijke oplossingen voor.
Kwalitatieve nazorg dus, op maat van de klant. Specifiek inspelend op diens
behoeften. Dit ~edrijf is helemaal geen concurrentie voor tuinarcnitecten en
-aannemers, maar vooral een aanvullende dienstverlening met versehiliende
mogelijkhedef'l tot samenwerkifJg, ook voor andere professionele endereemingen uit de groene sectgJr.
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Drie weken lang probeerde ik
jan Oprins te pakken te krijgen.
Telkens kreeg ik nul op het rekest. Ofwel was hij in meeting,
ofwel in het buitenland. Meestal
betekent dit dat Je gesprekspartner weinig zin heeft in een interview, maar deze keer had ik écht
te maken met een gedreven ondernemer die nooit stilzit. Eentje

die overal opportuniteiten ziet;
die blijft innoveren en investeren.
In-vitro vermeerdering van bamboe, herbebossing in ontwikkelingslanden,
gezond alternatief voor buxus en de schimmelproblematiek,
een nieuwe chl
colade-achtige hydrangea aspera of een paniculata met exclusieve uitstralir
Lees zelf maar hoe Oprins Plant dankzij een gezonde ondernemerszin (-dral
uitgroeide tot een vaste waarde als producent en leverancier van het gehel
boomkwekerijassortiment.

