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2020/8 - Twintigste jaargang - 31 juli 2020

Efficiënt waterbeheer met groenzones
— Sectorbevraging —

Beste groenvoorziener,

De laatste jaren heeft iedereen die professioneel of als hobbyist bezig is met groen de extreme weersomstandigheden zeker opgemerkt. Nog nooit sinds de start van de metingen was het
neerslagtekort in de aanloop naar de zomer zo groot. Daarmee stevenen we voor het vierde jaar op rij af op een zomer van uitzonderlijke droogte. Anderzijds hebben we enkele zeer natte maanden
in de winter die voor wateroverlast zorgen. 

De VVOG werkt samen met PCS en andere partners aan het project “Efficiënt waterbeheer met groenzones”. Wij willen meer inzichten verwerven i.v.m. het waterbeheer met groenzones bij droogte
of wateroverlast. Dit is een warme oproep aan ieder lokaal bestuur om de onderstaande enquête dan ook in te vullen.  Alleen hierdoor kunnen we jullie verder in de toekomst professioneel
ondersteunen.  Alvast bedankt voor de medewerking!

Met deze sectorbevraging proberen we een overzicht te krijgen van de huidige praktijken rond waterbeheer, maar ook van de effecten van de langdurige droogteperiodes op de aanleg en het beheer
van groenzones. Deze informatie is belangrijk voor het onderbouwen van het huidige en toekomstige onderzoek dat moet leiden tot een efficiënter waterbeheer en meer klimaatbestendige
groenzones. 

>> Klik hier om de online sectorbevraging in te vullen. 

Deze bevraging zal ongeveer 15 minuten van je tijd in beslag nemen en je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Gelieve deze in te vullen vóór 31 augustus 2020. Wij danken je alvast voor
jouw bijdrage. 

Voor meer informatie over deze bevraging kan je terecht bij Eva Reybroeck via eva.reybroeck@pcsierteelt.be of Sandy Adriaenssens via sandy.adriaenssens@pcsierteelt.be. 

Met vriendelijke groeten, 

Eva Reybroeck & Sandy Adriaenssens (PCS)
Filiep Bouckenooghe & Rudy Geerardyn (VVOG)

“Vind ons leuk op Facebook”

 De VVOG kan je ook terugvinden op Facebook.  Graag delen en ons leuk vinden.

Vereniging Voor Openbaar Groen vzw
Filiep Bouckenooghe, Emmanuel Ampe, Rudi Geerardyn, Doreen Leuntjens, Dirk Neirynck, Peter Vandyck
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