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18 tot 26 maart 2023



Water is waardevol

Water is overal. Ook in jouw buurt, stad, gemeente of provincie.

Water houdt ons gezond, zorgt voor leven, maakt schoon, helpt afkoelen 

tijdens een hittegolf of de koude verjagen op winterse dagen.

Het is een van onze meest gekoesterde grondstoffen: kostbaar en schaars. 

Dat werd deze zomer nog maar eens duidelijk. Samen werken we in 

Vlaanderen dagelijks aan water: van natuurprojecten tot waterrecreatie, 

van drinkwaterproductie tot afvalwaterzuivering, 

van droogtemaatregelen tot overstromingsbescherming. 

Daar zijn we trots op!
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Water is leven.

Al decennia gaat de waterkwaliteit er in Vlaanderen op vooruit en groeit 

ons waterbewustzijn. Mensen hechten steeds meer belang aan:

• zuinig watergebruik

• zuiver water

• de diversiteit in en rond rivieren, beken en meren tot aan de zee

• de klimaatuitdagingen, zoals droogte en wateroverlast

Dat waterbewustzijn laten groeien is levensnoodzakelijk. Water meer 

naar waarde schatten, is er zorgvuldiger mee omspringen.



Water is (be)leven!

Daarom organiseren we voor 
de derde keer 

Want water is ook beleven!



WANNEER

zaterdag 18 maart tot zondag 26 maart 2023

WAT

Een 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 water werkt: lokale en provinciale besturen, 
Vlaamse overheid, waterbeheerders en -bedrijven, sport- en 
natuurverenigingen, kennisinstellingen ...



Waarom meedoen met 
de Vlaamse Waterdagen?

Meedoen aan de Vlaamse Waterdagen werkt beter dan eender welke 

folder of voorlichtingscampagne! 

Lokale, stads- en provinciebesturen die de voorbije jaren deelnamen, zien 

alleen voordelen. 



Waarom meedoen met 
de Vlaamse Waterdagen?

1. Zet jouw waterengagement op een positieve manier in de kijker.

2. Toon je inwoners hoe je lokaal op diverse manieren het verschil maakt.

3. Verhoog het waterbewustzijn op creatieve, sportieve of educatieve

manier en vergroot het draagvlak voor het lokale waterbeleid.

4. Gebruik het gratis campagnemateriaal om activiteit(en) te promoten.

5. Surf mee op een golf van extra publiciteit: via www.waterdagen.be, op 

sociale media en in de pers.



In 2022 zetten tientallen Waterdagenpartners de Vlaamse Waterdagen op 

de kaart met 100 activiteiten op, rond en over water!

In 2023 doen we het nog groter en beter.
Waterdagen in jouw stad of gemeente?

Registreer vóór 15 februari 2023 jouw activiteit op www.waterdagen.be

Je activiteit komt terecht in de kalender en wordt weergegeven op 

onze interactieve kaart.



Welke activiteiten zijn er? 

Op zoek naar inspiratie? Bekijk de aftermovie

en duik in het rijke aanbod van de Vlaamse 

Waterdagen 2022. Je vindt gegarandeerd een 

activiteit die perfect past in jouw buurt.



Voorbeelden 
van activiteiten

Fauna en flora

Monsters in de Kleine Nete 
Grobbendonk

Gezond drinkwater maken 
Rumst

Waterdiertjes in het Sluispark 
Leuven



Voorbeelden 
van activiteiten

Sportief

Kanotocht door het centrum 
Leuven

Kajak Clean-up 
Lokeren

Paddle Clean-up 
Leuven

River Clean-up
Mechelen



Voorbeelden 
van activiteiten

Waterbeheer

Bezoek aan watertoren
Brugge en Gent

Waterdag
Sint-Genesius-Rode

Gegidste wandeling
Leuven

Terreinbezoek
Sint-Pieters-Leeuw

Zichtbaar Grondwater
Gent

Audiotour
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Voorbeelden 
van activiteiten

Cultuur

Waterbar in Sluispark
Leuven

Jazz aan het Water
Leuven



Voorbeelden 
van activiteiten

Online

Inspiratiegids wat met water
Online gids

Het wordt natter –
hoe omgaan met wateroverlast?
Webinar

Grondwater: hoe zit dat nu?
Video



Surf naar www.waterdagen.be en registreer jouw evenement gratis vóór 

15 februari 2023. 

• Vul het formulier in en je ziet jouw activiteit verschijnen in 

de kalender én op onze interactieve kaart. 

• Vlaamse Waterdagen geeft jouw event een maximum aan publiciteit: op 

de website, in social mediacampagnes, via nieuwsbrieven 

en in de pers.

• Ontvang ook het gratis campagnemateriaal van Vlaamse Waterdagen 

om jouw eigen promotie te ondersteunen.



Zet samen met ons 
de Vlaamse Waterdagen 
op de kaart.

Water is (be)leven! 

EEN INITIATIEF VAN 
DE VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 

EN PARTNERS.

waterdagen.be

18 tot 26 maart 2023


