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EEN INITIATIEF VAN 
DE VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

EN PARTNERS.

WANNEER
zaterdag 18 maart tot en met zondag 26 maart 2023

WAT
Spetterend waterfeest op locaties in heel Vlaanderen 
met meer dan 100 sportieve, educatieve, culturele
en creatieve activiteiten in en langs het water.

WAAROM
Samen werken we aan een nog groter
waterbewustzijn.

WIE
Iedereen die aan, met of rond water werkt:
lokale en provinciale besturen, Vlaamse overheid,
waterbeheerders en -bedrijven, sport- en
natuurverenigingen, kennisinstellingen ...
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Welke activiteiten organiseer je?
Actief: opkuisactie, gezond drinkwater 
maken

Educatief: bezoek aan watertoren, 
gegidste wandeling

Recreatief: muziek, (water)bar

Sportief: kanotocht, kajak clean-up, 
waterwandeling, fietstoer

Online: webinar, fotowedstrijd, water 
challenge, inspiratiegids



Surf mee en…

zet jouw waterengagement op een positieve manier
in de kijker

toon je inwoners hoe je lokaal het verschil maakt

verhoog het waterbewustzijn in jouw buurt op
creatieve, sportieve of educatieve manier

vergroot het draagvlak voor je lokale waterbeleid

laat ons jou helpen met promo en een gratis (digitale) 
promokit!
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Organiseer een activiteit en…

meld hem vóór 15 februari 2023 gratis aan 
op www.waterdagen.be om mee te surfen 
op de volledige campagnegolf

zie je activiteit verschijnen in de kalender
én op onze interactieve kaart

ontvang een gratis promokit met digitaal 
campagnemateriaal om je eigen promotie 
te ondersteunen
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EEN INITIATIEF VAN 
DE VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

EN PARTNERS.

1/ Herbekijk het webinar waarin we 
onze campagne uitleggen en een antwoord 
geven op prangende vragen. Surf naar 
waterdagen.be/organiseer

2/ Stuur een mail naar 
waterdagen@vmm.be

Nog vragen?

VMM Klimaatportaal – nieuwe tools
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klimaat.vmm.be
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VMM Klimaatportaal – nieuwe tools
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VMM Klimaatportaal – nieuwe tools

VMM label “Zonder is gezonder”
Zonder is gezonder

Ondertussen al 12 jaar, sedert 2010 (verbod vanaf 2015)
Voorbeeld stellende projecten

Initieel gericht op openbare besturen
Meer en meer ook naar het ruime publiek è voortrekkersrol!

Pesticidetoets
Aanleg of heraanleg – efficiënt pesticidevrij te beheren:

Verharding: obstakels, voegen, voegvulling, potentiële opslag, 
drainage en afwatering, machinevriendelijk te onderhouden,…
Groenzones: juiste plant op de juiste plaats, bodembedekking, 
soort beheer,…
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Resultaat?
Gemiddeld gebruik van een gemeente:
2003  è 70 kg werkzame stof
2021 è 1,1 kg werkzame stof

VMM label “Waterproof”

Waterproof
Een label toegevoegd dat aansluit bij een 
efficiënt pesticidevrij beheer
Waterhuishouding en openbaar groen 
projecten

Vuistregels
Verhard zo weinig mogelijk (= 
functiegericht)
Wel verharding, infiltreer maximaal
Integreer groen
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