
 Watertips voor ieders tuin

Bartel van Riet-filmpjes voor sociale media
Organiseer een workshop

Beste openbaargroen-verantwoordelijke,
Beste communicatiedienst,

Klimaatverandering zorgt voor langdurige droogtes en intense regenbuien met watertekorten en
overstromingen tot gevolg. Dat hebben we al in levende lijve ondervonden. Tegelijkertijd is er
zoveel verharding waardoor regenwater niet in de bodem kan indringen. Ook de burger kan met
zijn tuin bijdragen aan een betere waterhuishouding.
We hebben voor jullie een aanbod van watertips voor de private tuin.

Deel watertips Bartel van Riet op sociale media

In het kader van het PDPO-project van de Provincie Oost-Vlaanderen "Naar een efficiënt
waterbeheer in private en publieke groenzones” hebben we 2 filmpjes gemaakt voor op sociale
media.

Bartel van Riet geeft watertips voor ieders tuin

Hoe kun je regenwater vasthouden in de tuin? (Klik hier)
Regenwater opvangen in je tuin: van een regenton tot een wadi. (Klik hier)

Mag ik jullie vragen om dit te delen op de facebook-pagina van de stad of gemeente? Geef dit
ook door aan de communicatiedienst!  Zorg zeker dat je bij het delen de optie ‘Oorspronkelijk
bericht invoegen’ aanvinkt zodat de originele verwijzing en tekst erbij zit. Door de ondertiteling
kan je ze ook gebruiken in de balie van jullie stad- of gemeentehuis, …

Organiseer een workshop



Wil je in jouw stad of gemeente een workshop organiseren voor burgers, dan hebben we een
mooi aanbod. 

In deze eerste workshop komen deelnemers te weten hoe ze het water van hun dak
kunnen opvangen in de tuin of kunnen laten infiltreren in een wadi of poel. Praktische en
bruikbare tips! https://velt.be/water-opvangen-en-gebruiken
Een tweede workshop gaat over ontharden in de tuin. We behandelen alles wat mogelijk is
voor je terras, tuinpad en oprit, en hoe je aan een geveltuin begint https://velt.be
/ontharden-en-beplanten

Organiseer in jouw stad of gemeente een workshop voor burgers.  Gezien dit kadert in een
PDPO-project met de provincie Oost-Vlaanderen kan dit voor de eerste 10 Oost-Vlaamse
gemeente gratis!

Burgers verwachten dat lokale besturen initiatieven nemen inzake efficiënte waterhuishouding
en klimaat. Met dit hapklaar aanbod kun je aantonen dat jouw lokaal bestuur ook hiermee bezig
is en initiatieven neemt!

Deel de filmpjes en boek de workshop.

Veel succes!

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