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BLUE DEAL
COMMUNICATIE 
RICHTLIJNEN

Een overzicht

Vlaanderen
is water
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De Vlaamse Regering  steunt via de Blue Deal allerlei Vlaamse projecten die de 
strijd tegen droogte aangaan. Om te tonen wat zoal gerealiseerd wordt, vragen 
we de hulp van de projecthouders. Dit door communicatie (of promotie) uit 
te werken voor de gesteunde initiatieven. En daarbij steeds de steun die dit 
mogelijk maakt onder de aandacht te brengen. 

In dit document zijn een aantal richtlijnen opgenomen om dit te doen, zodat 
we over de initiatieven heen consistentie en herkenbaarheid creëren. Indien u 
hierover vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met het Blue Deal Loket.

Alle informatie in dit document is indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen. 

De laatste update van dit document dateert van 03 oktober 2022.

INLEIDING

WEBSITE BLUE DEAL LOKET

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/blue-deal/vragen-en-info/loket-blue-deal
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TEKSTUELE
RICHTLIJNEN

Er wordt zeer veel belang gehecht aan de 
communicatie en visibiliteit van Blue Deal. Bij 
alle communicatie over de projectoproepen en 
de projecten moeten de communicatierichtlijnen 
van de Blue Deal gevolgd worden, en waar van 
toepassing ook die van de Vlaamse Veerkracht 
en de EU. Dit geldt zowel voor de overkoepelende 
Blue Deal programmacommunicatie als de 
projectgerichte communicatie vanuit de 
projecthouders.

TEKSTUELE VERWIJZING BLUE DEAL
Wanneer je communiceert over het Blue Deal 
programma vragen we vanuit de algemene 
programmacoördinatie om in je tekst een minimale 
verwijzing toe te voegen. Bij voorkeur in de eerste 
paragraaf na de inleiding. 

Dit initiatief kadert binnen de Blue Deal 
waarmee Vlaanderen de strijd tegen droogte 
en waterschaarste aangaat.

Daarbij vinden we het een meerwaarde wanneer 
je onder ‘Blue Deal’ een hyperlink toevoegt die 
geïnteresseerden naar de website leidt: 

bluedeal.vlaanderen

Indien je meer informatie over het programma van 
de Blue Deal wil schrijven, kan je deze boilerplate 
overnemen: 

Blue Deal: de strijd tegen waterschaarste  
en droogte
De Blue Deal is een programma dat de 
Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 
waterschaarste en droogte. Het programma 
bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 
Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 
van minder verharding, meer vernatting en 
maximaal circulair watergebruik.

TEKSTOPBOUW VOOR PROJECTOPROEPEN
Verschillende entiteiten lanceren projectoproepen 
onder de Blue Deal. Hoe de oproep eruit ziet, kiest 
elke entiteit zelf. We adviseren enkel om volgende 
vragen in de oproep te beantwoorden: 

• Wat wil de projectoproep bereiken? 
• Welke projecten komen in aanmerking?
• Wie komt er in aanmerking om een project  

in te dienen?
• Bedrag of aandeel van de ondersteuning? 
• Hoe verloopt de aanvraagprocedure? 
• Wat gebeurt er na de aanvraagprocedure?
• Wie kunnen geïnteresseerden contacteren  

bij vragen?



4

BERICHTEN OP SOCIALE MEDIA
Indien een bericht op sociale media over een 
deelproject van de Blue Deal wordt gepubliceerd, 
dienen de volgende richtlijnen steeds gevolgd te 
worden:

Gebruik de hashtag - #

#BlueDeal

Tag de betrokken partners - @

@natuurenbos, @landbouwenvisserij,... 

Op de projectfiches vind je de correcte 
informatie per programmaonderdeelTekstuele 
verwijzing Blue Deal

RICHTLIJNEN VOOR EEN PERSBERICHT
Schrijf je een persbericht? Ga dan met de volgende 
stappen aan de slag: 

1. Vermeld trekkende entiteit 

Bijvoorbeeld: 

Dit initiatief kadert binnen een programma 
van [Agentschap Natuur en Bos] dat deel 
uitmaakt van de Blue Deal.

2. Neem de boilerplate van Blue Deal over in je 
persbericht. 

De Blue Deal is een programma dat de 
Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 
waterschaarste en droogte. Het programma 
bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 
Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 
van minder verharding, meer vernatting en 
maximaal circulair watergebruik.

3. Verwijs naar de webpagina over jouw project bij 
de trekkende entiteit. 

Vraag na bij de trekkende entiteit of dit 
beschikbaar is voor jouw project.

SOCIALE MEDIA 
EN PERS

Er wordt zeer veel belang gehecht aan de 
communicatie en visibiliteit van Blue Deal. Bij 
alle communicatie over de projectoproepen en 
de projecten moeten de communicatierichtlijnen 
van de Blue Deal gevolgd worden, en waar van 
toepassing ook die van de Vlaamse Veerkracht 
en de EU. Dit geldt zowel voor de overkoepelende 
Blue Deal programmacommunicatie als de 
projectgerichte communicatie vanuit de 
projecthouders.

Trekkende entiteit = het departement of 
agentschap dat jouw project opvolgt en via 
dewelke je ondersteuningsmaatregelen ontvangt. 
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SPONSORBALK

Voor de Blue Deal projectoproepen en projecten 
vragen we om op alle communicatiedragers een 
sponserbalk toe te voegen. De sponserbalk is 
een minimum vereiste vanuit de financiërende 
instanties. Dit kan gecombineerd worden met 
eigen logo. De financiërende instantie hebben elk 
hun eigen regelement en verplichtingen, waarnaar 
verwezen wordt in de volgende pagina’s. 

Afhankelijk van de trekkende entiteit van de 
Vlaamse Overheid en de financieringssteun (Blue 
Deal; Blue Deal + Vlaamse Veerkracht; Blue Deal 
+ Vlaamse Veerkracht + Europese middelen via 
Recovery and Resilience Facility) dient er een 
andere sponserbalk gebruikt te worden. 

Je moet niet zelf op zoek gaan naar de juiste 
combinatie. Je vindt alle info op een handige fiche 
met communicatierichtlijnen. 

Richtlijnen: 

• De volgorde van de logo’s en labels moet altijd 
gerespecteerd worden: (1) Blue Deal, (2) Logo 
van de Vlaamse Overheid, (3) EU-Label en (4) 
Vlaamse Veerkracht

• Alle logo’s en labels moeten altijd even hoog 
staan.

Verticaal gebruik van de sponsorbalk is ook 
mogelijk afhankelijk van de layout van de pagina. 

Label Vlaamse 
Veerkracht

Label Blue Deal
(zonder baseline)

EU-logo en 
financieringsverklaring

Themalogo 
Vlaamse overheid
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VOORBEELDEN
SPONSORBALK

↑ GEBRUIK IN PUBLICATIES
Voorbeeld: Publicatie over Blue Deal 
projecten. 

We gebruiken het Blue Deal label en 
het logo van de Vlaamse Overheid in 
combinatie met financiële steun van de 
EU en van De Vlaamse Veerkracht. 

met steun van

↑ GEBRUIK OP WEBPAGINA’S
Dit is een voorbeeld van een webpagina over de oproep proeftuinen 
droogte 2022 vanuit de VMM (De Vlaamse Milieumaatschappij). Deze 
oproep maakt deel uit van de Blue Deal en wordt gefinanciërd door 
de EU en door de Vlaamse Veerkracht.
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VOORBEELDEN
SPONSORBALK

← GEBRUIK OP WEBPAGINA’S
Dit is een voorbeeld van een webpagina van 
intercommunale Leiedal die communiceert 
over het programma Water+Land+Schap dat 
deel uitmaakt van de Blue Deal. Hierbij is de 
VLM de trekkende entiteit. 

De horizontale sponsorbalk is toegevoegd 
onderaan de pagina omdat dit programma 
ondersteund wordt door de Blue Deal, De 
Vlaamse Overheid, de EU en de Vlaamse 
Veerkracht. 

GEBRUIK OP SOCIALE MEDIA →
In deze post zou de #BlueDeal 
toegevoegd moeten worden.
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BLUE DEAL
LABEL

Het Blue Deal label wordt altijd in combinatie met 
het logo van de Vlaamse Overheid gebruikt, het 
staat nooit op zichzelf. 

DOWNLOAD BLUE DEAL LABEL

https://www.dropbox.com/sh/gx466n0ovut1dmm/AADdSO6tTrdZdkotY_Nx3G4ca?dl=0
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GEBRUIK  
EU-LOGO EN 
FINANCIERINGS-
VERKLARING
Voor de Blue Deal projecten die gefinancierd 
worden via het Europese RRF moet het EU-logo 
met bijhorende financieringsverklaring duidelijk 
zichtbaar staan op alle communicatiedragers die 
gericht zijn op het informeren van alle externe 
doelgroepen, de media en het grote publiek. Het 
EU-logo met bijhorende financieringsverklaring 
dient gebruikt te worden bij alle communicatie-
acties over de projecten en de resultaten. 

Dit moet geplaatst worden volgens de bepalingen 
vermeld in de documenten ‘Het gebruik van het 
EU-logo in het kader van EU-programma’s (europa.
eu)’ / Communicating and raising EU visibility 
| European Commission (europa.eu). In deze 
teksten zijn de kleur, positie, lettertype, grootte, … 
beschreven.

De EU heeft zeer recent nieuwe 
communicatierichtlijnen gecommuniceerd en 
daarin staat dat je de ‘medegefinancierd door de 
Europese Unie Next Gen’ NIET mag gebruiken. 

Verschillende versies

DOWNLOAD EU LOGO’S

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en
https://www.dropbox.com/sh/7ch54oo5kj872lx/AACw6wRl8PbUCx_82E1Dybh7a?dl=0


10

GEBRUIK  
LABEL VLAAMSE 
VEERKRACHT

Het is volgens wat binnen de Vlaamse Regering is 
afgesproken, de bedoeling om op alle projecten 
die onder Vlaamse Veerkracht vallen het label 
van De Vlaamse Veerkracht te gebruiken. Op die 
manier wordt overkoepelend zichtbaar wat werd 
gerealiseerd binnen het relancebeleid.

Wanneer je communiceert over projecten van het 
relanceplan Vlaamse Veerkracht, moet steeds het 
label van De Vlaamse Veerkracht worden gebruikt. 
Hoewel externe partners van de Vlaamse Overheid 
dit strikt genomen niet verplicht zijn, vragen we, 
vanuit oogpunt van consistentie en uniformiteit, 
dit voor alle projecten en programma’s die met Blue 
Deal middelen gefinancierd worden, toch te doen. 

Indien het project deels of volledig gefinancierd 
wordt met Europese middelen (of wanneer de 
communicatie handelt over de totaliteit van het 
relancebeleid) voeg je ook het EU-logo toe. Zie ook 
de informatie voor het gebruik van het EU-logo

DOWNLOAD VLAAMSE VEERKRACHT LABELS

https://www.dropbox.com/sh/c98lp5ipa7f765r/AABVNnWbEQgHM2HSZpQA9UcTa?dl=0
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PROGRAMMA
OVERZICHT

Entiteit Programma/project p.

ANB

ANB

ANB

ANB

ANB

ANB

ANB

ANB/VLM

ANB/VLM

DEP. L&V

DEP. L&V

DEP. L&V

DEP. L&V

DEP. L&V

DEP. L&V

DEP. L&V

DEP. L&V

DEP. OMG

DEP. OMG

DEP. OMG

DEP. OMG

DEP. OMG

DEP. OMG

DVW

DVW

VITO

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Aankoop gronden

Ecohydrologische studies

Inrichtingswerken in kader van uitvoering Blue Deal

Investeringsprojecten ANB - voor realisatie en inrichting van natte natuur

Investeringsprojecten ANB - wetlands

1ste - Projectsubsidies voor de aanleg van natte natuur door inrichtingswerken en grondverwerving

2de - Projectsubsidies voor de aanleg van natte natuur door inrichtingswerken en grondverwerving

Rivierherstel Leie (West- en Oost-Vlaanderen)

Zwarte Beek (Limburg)

Bodempaspoort 

FutureAdapt: Future proof gewassen voor de Vlaamse landbouwer

Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven

Droogteresistente teelten – eiwitten

Pre-ecoregelingen

Hergebruik Restwater

Samenwerking en digitalisering

Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw

Duinencomplex (West-Vlaanderen)

Groenblauwe dooradering in de bebouwde omgeving - 1ste en 2de projectoproep

Lokale Gebiedsdeals droogte

Oproep groenblauwe parels

Projectoproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur

Vallei van de Kleine Nete (Antwerpen)

Renovatie van sluisdeuren en -mechanismen voor de reductie van lekverliezen

Voorzien van pompinstallaties op waterwegen voor het vrijwaren van de watervoorziening

Vlaanderen WaterProof

Hierna volgen fiches per project met de 
specifieke communicatierichtlijnen.
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VLAIO

VLAIO

VLAIO

VLAIO

VLAIO

VLAIO

VLAIO

VLM

VLM

VLM

VMM

VMM

VMM

VMM

VMM

VMM

VMM

VMM

VMM

VMM

Ecologiepremie+

1ste oproep Landbouwtrajecten - Duurzaam watergebruik in de landbouwsector

2de oproep Landbouwtrajecten - Duurzaam watergebruik in de landbouwsector 

1ste oproep waterbesparende investeringen

2de oproep waterbesparende investeringen

STRES

Waterscans

Droogtemaatregelen binnen projecten Water-Land-Schap 1.0

Extra droogtemaatregelen binnen geïntegreerde gebiedsgerichte projecten

Water-Land-Schap 2.0

Automatisatie meetnetten oppervlaktewater en grondwater

Call circulair water: grootschalig hergebruik hemelwater, slimme sturing van bestaande buffers

Call circulair water: optimale benutting van effluent

Groenblauwe infrastructuurprojecten onbevaarbare waterlopen 1e categorie

Investeringsprojecten: groenblauwe netwerken

Proeftuinen droogte - projectoproep 2021

Proeftuinen droogte - projectoproep 2022

Proeftuinen droogte – projectoproep 2020

Slimme afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur Aquafin

Slimme datasystemen VMM

PROGRAMMA
OVERZICHT

Hierna volgen fiches per project met de 
specifieke communicatierichtlijnen.

Entiteit Programma/project p.

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58



COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Extra info:

Tekstueel - extra info

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van Agentschap Natuur & Bos (ANB) dat deel 

uitmaakt van de Blue Deal.

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
twitter-square: @natuurenbos
LINKEDIN @agentschap-voor-natuur-en-bos
FACEBOOK-SQUARE @natuurenbos

Trekker

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

PROGRAMMA
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DOWNLOAD SPONSORBALK

Tekstueel

AANKOOP GRONDEN
- BLUE DEAL BUDGET 2020

https://www.dropbox.com/sh/gx466n0ovut1dmm/AADdSO6tTrdZdkotY_Nx3G4ca?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht)  

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van Agentschap Natuur & Bos (ANB) dat deel 

uitmaakt van de Blue Deal.

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
twitter-square: @natuurenbos
LINKEDIN @agentschap-voor-natuur-en-bos
FACEBOOK-SQUARE @natuurenbos

Trekker
 
AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

PROGRAMMA
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ECOHYDROLOGISCHE
STUDIES

DOWNLOAD SPONSORBALK

- BLUE DEAL BUDGET 2020

https://www.dropbox.com/sh/gx466n0ovut1dmm/AADdSO6tTrdZdkotY_Nx3G4ca?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van Agentschap Natuur & Bos (ANB) dat deel 

uitmaakt van de Blue Deal.

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
twitter-square: @natuurenbos
LINKEDIN @agentschap-voor-natuur-en-bos
FACEBOOK-SQUARE @natuurenbos

Trekker

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

PROGRAMMA
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INRICHTINGSWERKEN
IN KADER VAN 
UITVOERING BLUE DEAL

DOWNLOAD SPONSORBALK

- BLUE DEAL BUDGET 2020

https://www.dropbox.com/sh/gx466n0ovut1dmm/AADdSO6tTrdZdkotY_Nx3G4ca?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht)  

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van Agentschap Natuur & Bos (ANB) dat deel 

uitmaakt van de Blue Deal.

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
twitter-square: @natuurenbos
LINKEDIN @agentschap-voor-natuur-en-bos
FACEBOOK-SQUARE @natuurenbos

Trekker
 
AGENTSCHAP
NATUUR & BOS
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA - VV036

INVESTERINGEN VOOR DE 
REALISATIE EN INRICHTING 
VAN NATTE NATUUR

https://www.dropbox.com/sh/1k8tphwfkfmo667/AAAZ2JQunY2YXVrE85p0HCaKa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht)  

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van Agentschap Natuur & Bos (ANB) dat deel 

uitmaakt van de Blue Deal.

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
twitter-square: @natuurenbos
LINKEDIN @agentschap-voor-natuur-en-bos
FACEBOOK-SQUARE @natuurenbos

Trekker
 
AGENTSCHAP
NATUUR & BOS
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DOWNLOAD SPONSORBALKINVESTERINGSPROJECTEN 
ANB - WETLANDS

PROGRAMMA - BLUE DEAL BUDGET 2020 

https://www.dropbox.com/sh/gx466n0ovut1dmm/AADdSO6tTrdZdkotY_Nx3G4ca?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht)  

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van Agentschap Natuur & Bos (ANB) dat deel 

uitmaakt van de Blue Deal.

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
twitter-square: @natuurenbos
LINKEDIN @agentschap-voor-natuur-en-bos
FACEBOOK-SQUARE @natuurenbos
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DOWNLOAD SPONSORBALK

Trekker
 
AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

PROJECTSUBSIDIES 
VOOR DE AANLEG VAN 
NATTE NATUUR DOOR 
INRICHTINGSWERKEN EN 
GRONDVERWERVING
EERSTE OPROEP — 2021

PROJECTOPROEP

https://www.dropbox.com/sh/g8i6jw94h0z90zv/AABY5TwZdPCTKsB6chOSnVLOa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht)  

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van Agentschap Natuur & Bos (ANB) dat deel 

uitmaakt van de Blue Deal.

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
twitter-square: @natuurenbos
LINKEDIN @agentschap-voor-natuur-en-bos
FACEBOOK-SQUARE @natuurenbos
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DOWNLOAD SPONSORBALK

Trekker
 
AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

PROJECTSUBSIDIES 
VOOR DE AANLEG VAN 
NATTE NATUUR DOOR 
INRICHTINGSWERKEN EN 
GRONDVERWERVING
TWEEDE OPROEP — 2022

PROJECTOPROEP

https://www.dropbox.com/sh/1k8tphwfkfmo667/AAAZ2JQunY2YXVrE85p0HCaKa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
twitter-square: @natuurenbos
LINKEDIN @agentschap-voor-natuur-en-bos
FACEBOOK-SQUARE @natuurenbos

PROGRAMMA
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DOWNLOAD SPONSORBALK

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van Agentschap Natuur & Bos (ANB) en De 

Vlaamse Land Maatschappij (VLM) dat deel 

uitmaakt van de Blue Deal.

Trekker

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ

RIVIERHERSTEL LEIE
OOST- EN WEST-VLAANDEREN

twitter-square: @VLMtweet
LINKEDIN @vlaamse-landmaatschappij
FACEBOOK-SQUARE @VlaamseLandmaatschappij

Extra info:

https://www.dropbox.com/sh/1k8tphwfkfmo667/AAAZ2JQunY2YXVrE85p0HCaKa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht)  

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

PROGRAMMA

21

DOWNLOAD SPONSORBALK

twitter-square: @natuurenbos
LINKEDIN @agentschap-voor-natuur-en-bos
FACEBOOK-SQUARE @natuurenbos

twitter-square: @VLMtweet
LINKEDIN @vlaamse-landmaatschappij
FACEBOOK-SQUARE @VlaamseLandmaatschappij

Extra info:Dit initiatief kadert binnen een programma 

van Agentschap Natuur & Bos (ANB) en De 

Vlaamse Land Maatschappij (VLM) dat deel 

uitmaakt van de Blue Deal.

Trekker
 
AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ

ZWARTE BEEK
LIMBURG

https://www.dropbox.com/sh/1k8tphwfkfmo667/AAAZ2JQunY2YXVrE85p0HCaKa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

PROGRAMMA

22

DOWNLOAD SPONSORBALK

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van het Departement Landbouw en Visserij 

(DLV) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

twitter-square: @departementLV
LINKEDIN @departementlandbouwenvisserij
FACEBOOK-SQUARE @landbouwenvisserij

Trekker
 
DEPARTEMENT
LANDBOUW 
& VISSERIJ

BODEMPASPOORT

https://www.dropbox.com/sh/yh6tjitbo8872w1/AAAxBXK13IAQEAhqK2mSluDta?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

PROGRAMMA

23

DOWNLOAD SPONSORBALK

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van het Departement Landbouw en Visserij 

(DLV) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

twitter-square: @departementLV
LINKEDIN @departementlandbouwenvisserij
FACEBOOK-SQUARE @landbouwenvisserij

Trekker
 
DEPARTEMENT
LANDBOUW 
& VISSERIJ

FUTURE ADAPT:
FUTURE PROOF GEWASSEN 
VOOR DE VLAAMSE 
LANDBOUWER

https://www.dropbox.com/sh/yh6tjitbo8872w1/AAAxBXK13IAQEAhqK2mSluDta?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

PROGRAMMA

24

DOWNLOAD SPONSORBALK

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van het Departement Landbouw en Visserij 

(DLV) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

twitter-square: @departementLV
LINKEDIN @departementlandbouwenvisserij
FACEBOOK-SQUARE @landbouwenvisserij

Trekker
 
DEPARTEMENT
LANDBOUW 
& VISSERIJ

GROENE INVESTERINGEN 
OP LAND- EN 
TUINBOUWBEDRIJVEN

https://www.dropbox.com/sh/yh6tjitbo8872w1/AAAxBXK13IAQEAhqK2mSluDta?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

25

DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA - PROJECTOPROEP

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van het Departement Landbouw en Visserij 

(DLV) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

twitter-square: @departementLV
LINKEDIN @departementlandbouwenvisserij
FACEBOOK-SQUARE @landbouwenvisserij

Trekker

DEPARTEMENT
LANDBOUW 
& VISSERIJ

DROOGRESISTENTE 
TEELTEN - EIWITTEN

https://www.dropbox.com/sh/yh6tjitbo8872w1/AAAxBXK13IAQEAhqK2mSluDta?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA - ONDERSTEUNINGSMAATREGEL

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van het Departement Landbouw en Visserij 

(DLV) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

twitter-square: @departementLV
LINKEDIN @departementlandbouwenvisserij
FACEBOOK-SQUARE @landbouwenvisserij

Trekker
 
DEPARTEMENT
LANDBOUW 
& VISSERIJ

PRE-ECOREGELINGEN

https://www.dropbox.com/sh/yh6tjitbo8872w1/AAAxBXK13IAQEAhqK2mSluDta?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA - PROJECTOPROEP

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van het Departement Landbouw en Visserij 

(DLV) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

twitter-square: @departementLV
LINKEDIN @departementlandbouwenvisserij
FACEBOOK-SQUARE @landbouwenvisserij

Trekker
 
DEPARTEMENT
LANDBOUW 
& VISSERIJ

HERGEBRUIK 
RESTWATER

https://www.dropbox.com/sh/yh6tjitbo8872w1/AAAxBXK13IAQEAhqK2mSluDta?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA - PROJECTOPROEP

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van het Departement Landbouw en Visserij 

(DLV) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

twitter-square: @departementLV
LINKEDIN @departementlandbouwenvisserij
FACEBOOK-SQUARE @landbouwenvisserij

Trekker
 
DEPARTEMENT
LANDBOUW 
& VISSERIJ

SAMENWERKING EN 
DIGITALISERING
OPROEP 2021

https://www.dropbox.com/sh/yh6tjitbo8872w1/AAAxBXK13IAQEAhqK2mSluDta?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van het Departement Landbouw en Visserij 

(DLV) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

twitter-square: @departementLV
LINKEDIN @departementlandbouwenvisserij
FACEBOOK-SQUARE @landbouwenvisserij

Trekker
 
DEPARTEMENT
LANDBOUW 
& VISSERIJ

SLIMME COMBINATIE 
VAN TEELTKEUZE EN 
TECHNOLOGIE VOOR 
EEN RENDABELE 
KLIMAATROBUUSTE  
LAND- EN TUINBOUW

https://www.dropbox.com/sh/yh6tjitbo8872w1/AAAxBXK13IAQEAhqK2mSluDta?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

30

DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van het Departement Omgeving (DOMG) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

twitter-square: @OmgevingVL
LINKEDIN @departement-omgeving
FACEBOOK-SQUARE @DepartementOmgeving

Trekker

DEPARTEMENT
OMGEVING

DUINENCOMPLEX
WEST-VLAANDEREN

https://www.dropbox.com/sh/g8i6jw94h0z90zv/AABY5TwZdPCTKsB6chOSnVLOa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

31

DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA 

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van het Departement Omgeving (DOMG) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

twitter-square: @OmgevingVL
LINKEDIN @departement-omgeving
FACEBOOK-SQUARE @DepartementOmgeving

Trekker
 
DEPARTEMENT
OMGEVING

GROENBLAUWE 
DOORADERING  
IN DE BEBOUWDE  
OMGEVING 
EERSTE EN TWEEDE PROJECTOPROEP

https://www.dropbox.com/sh/g8i6jw94h0z90zv/AABY5TwZdPCTKsB6chOSnVLOa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht)  

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel

Tekstueel - extra info

DOWNLOAD SPONSORBALK

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van het Departement Omgeving (DOMG) en 

de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dat deel 

uitmaakt van de Blue Deal.

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

Trekker
 
DEPARTEMENT
OMGEVING

LOKALE GEBIEDSDEALS 
DROOGTE 

PROGRAMMA

32

twitter-square: @OmgevingVL
LINKEDIN @departement-omgeving
FACEBOOK-SQUARE @DepartementOmgeving

twitter-square: @VLMtweet
LINKEDIN @vlaamse-landmaatschappij
FACEBOOK-SQUARE @VlaamseLandmaatschappij

Extra info:

https://www.dropbox.com/sh/1k8tphwfkfmo667/AAAZ2JQunY2YXVrE85p0HCaKa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

33

DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA - PROJECTOPROEP

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van het Departement Omgeving (DOMG) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

twitter-square: @OmgevingVL
LINKEDIN @departement-omgeving
FACEBOOK-SQUARE @DepartementOmgeving

Trekker
 
DEPARTEMENT
OMGEVING

GROENBLAUWE 
PARELS

https://www.dropbox.com/sh/g8i6jw94h0z90zv/AABY5TwZdPCTKsB6chOSnVLOa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

34

DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA - PROJECTOPROEP

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van het Departement Omgeving (DOMG) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

twitter-square: @OmgevingVL
LINKEDIN @departement-omgeving
FACEBOOK-SQUARE @DepartementOmgeving

Trekker

DEPARTEMENT
OMGEVING

LOKALE 
HEFBOOMPROJECTEN 
NATTE NATUUR
OPROEP 2020

https://www.dropbox.com/sh/gx466n0ovut1dmm/AADdSO6tTrdZdkotY_Nx3G4ca?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van het Departement Omgeving (DOMG) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

twitter-square: @OmgevingVL
LINKEDIN @departement-omgeving
FACEBOOK-SQUARE @DepartementOmgeving

Trekker

DEPARTEMENT
OMGEVING

VALLEI VAN 
DE KLEINE NETE
ANTWERPEN

https://www.dropbox.com/sh/1k8tphwfkfmo667/AAAZ2JQunY2YXVrE85p0HCaKa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

36

DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van De Vlaamse Waterweg dat deel uitmaakt 

van de Blue Deal.

twitter-square: @vlaamsewaterweg
LINKEDIN @vlaamsewaterweg
FACEBOOK-SQUARE @

Trekker
 

RENOVATIE VAN 
SLUISDEUREN EN 
-MECHANISMEN VOOR 
DE REDUCTIE VAN 
LEKVERLIEZEN

https://www.dropbox.com/sh/1k8tphwfkfmo667/AAAZ2JQunY2YXVrE85p0HCaKa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

37

DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van De Vlaamse Waterweg dat deel uitmaakt 

van de Blue Deal.

twitter-square: @vlaamsewaterweg 
LINKEDIN @vlaamsewaterweg
FACEBOOK-SQUARE @

Trekker
 

VOORZIEN VAN 
POMPINSTALLATIES OP 
WATERWEGEN VOOR 
HET VRIJWAREN VAN DE 
WATERVOORZIENING

https://www.dropbox.com/sh/1k8tphwfkfmo667/AAAZ2JQunY2YXVrE85p0HCaKa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

PROGRAMMA

38

DOWNLOAD SPONSORBALK

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van het Vlaams Instituut voor Technologisch 

Onderzoek (VITO) dat deel uitmaakt van de 

Blue Deal.

twitter-square: @VITObelgium
LINKEDIN @VITO
FACEBOOK-SQUARE @VITObelgium

Trekker

Vlaams Insitituut  
voor Technologisch Onderzoek

VLAANDEREN
WATERPROOF

https://www.dropbox.com/sh/gx466n0ovut1dmm/AADdSO6tTrdZdkotY_Nx3G4ca?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

PROGRAMMA

39

DOWNLOAD SPONSORBALK

twitter-square: @VLAIO_be
LINKEDIN @agentschap-innoveren-en-ondernemen

FACEBOOK-SQUARE @VLAIO.be

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van Agentschap Innoveren & Ondernemen 

(VLAIO) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

ECOLOGIEPREMIE+

Trekker

AGENTSCHAP
INNOVEREN
& ONDERNEMEN

https://www.dropbox.com/sh/g8i6jw94h0z90zv/AABY5TwZdPCTKsB6chOSnVLOa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

40

DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA - PROJECTOPROEP

twitter-square: @VLAIO_be
LINKEDIN @agentschap-innoveren-en-ondernemen

FACEBOOK-SQUARE @VLAIO.be

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van Agentschap Innoveren & Ondernemen 

(VLAIO) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

ONDERZOEKSPROJECTEN 
GERICHT OP DUURZAAM 
WATERGEBRUIK IN DE 
LANDBOUWSECTOR 
VIA HET PROGRAMMA 
LANDBOUWTRAJECTEN
EERSTE OPROEP

Trekker

AGENTSCHAP
INNOVEREN
& ONDERNEMEN

https://www.dropbox.com/sh/g8i6jw94h0z90zv/AABY5TwZdPCTKsB6chOSnVLOa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

41

DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA - PROJECTOPROEP

twitter-square: @VLAIO_be
LINKEDIN @agentschap-innoveren-en-ondernemen

FACEBOOK-SQUARE @VLAIO.be

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van Agentschap Innoveren & Ondernemen 

(VLAIO) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

WATERBESPARENDE 
INVESTERINGEN
EERSTE OPROEP

Trekker
 
AGENTSCHAP
INNOVEREN
& ONDERNEMEN

https://www.dropbox.com/sh/g8i6jw94h0z90zv/AABY5TwZdPCTKsB6chOSnVLOa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

twitter-square: @VLAIO_be
LINKEDIN @agentschap-innoveren-en-ondernemen

FACEBOOK-SQUARE @VLAIO.be

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van Agentschap Innoveren & Ondernemen 

(VLAIO) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

STRES

Trekker
 
AGENTSCHAP
INNOVEREN
& ONDERNEMEN

https://www.dropbox.com/sh/1k8tphwfkfmo667/AAAZ2JQunY2YXVrE85p0HCaKa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA - PROJECTOPROEP

twitter-square: @VLAIO_be
LINKEDIN @agentschap-innoveren-en-ondernemen

FACEBOOK-SQUARE @VLAIO.be

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van Agentschap Innoveren & Ondernemen 

(VLAIO) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

ONDERZOEKSPROJECTEN 
GERICHT OP DUURZAAM 
WATERGEBRUIK IN DE 
LANDBOUWSECTOR 
VIA HET PROGRAMMA 
LANDBOUWTRAJECTEN
TWEEDE OPROEP

Trekker

AGENTSCHAP
INNOVEREN
& ONDERNEMEN

https://www.dropbox.com/sh/g8i6jw94h0z90zv/AABY5TwZdPCTKsB6chOSnVLOa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA - PROJECTOPROEP

twitter-square: @VLAIO_be
LINKEDIN @agentschap-innoveren-en-ondernemen

FACEBOOK-SQUARE @VLAIO.be

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van Agentschap Innoveren & Ondernemen 

(VLAIO) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

WATERBESPARENDE 
INVESTERINGEN
TWEEDE OPROEP

Trekker

AGENTSCHAP
INNOVEREN
& ONDERNEMEN

https://www.dropbox.com/sh/g8i6jw94h0z90zv/AABY5TwZdPCTKsB6chOSnVLOa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

45

DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

twitter-square: @VLAIO_be
LINKEDIN @agentschap-innoveren-en-ondernemen

FACEBOOK-SQUARE @VLAIO.be

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van Agentschap Innoveren & Ondernemen 

(VLAIO) dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

WATERSCANS

Trekker

AGENTSCHAP
INNOVEREN
& ONDERNEMEN

https://www.dropbox.com/sh/1k8tphwfkfmo667/AAAZ2JQunY2YXVrE85p0HCaKa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

DROOGTEMAATREGELEN 
BINNEN PROJECTEN 
WATER+LAND+SCHAP 1.0

Trekker

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ

twitter-square: @VLMtweet
LINKEDIN @vlaamse-landmaatschappij
FACEBOOK-SQUARE @VlaamseLandmaatschappij

https://www.dropbox.com/sh/gx466n0ovut1dmm/AADdSO6tTrdZdkotY_Nx3G4ca?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA 

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

EXTRA 
DROOGTEMAATREGELEN 
BINNEN GEÏNTEGREERDE 
GEBIEDSGERICHTE 
PROJECTEN

Trekker

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ

twitter-square: @VLMtweet
LINKEDIN @vlaamse-landmaatschappij
FACEBOOK-SQUARE @VlaamseLandmaatschappij

https://www.dropbox.com/sh/1k8tphwfkfmo667/AAAZ2JQunY2YXVrE85p0HCaKa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

WATER+LAND+SCHAP 2.0

Trekker

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ

twitter-square: @VLMtweet
LINKEDIN @vlaamse-landmaatschappij
FACEBOOK-SQUARE @VlaamseLandmaatschappij

https://www.dropbox.com/sh/g8i6jw94h0z90zv/AABY5TwZdPCTKsB6chOSnVLOa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

AUTOMATISATIE 
MEETNETTEN 
OPPERVLAKTEWATER EN 
GRONDWATER

Trekker

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

twitter-square: @VMMbe
LINKEDIN @vlaamse milieumaatschappij
FACEBOOK-SQUARE @Vlaamse Milieumaatschappij - VMM

https://www.dropbox.com/sh/1k8tphwfkfmo667/AAAZ2JQunY2YXVrE85p0HCaKa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

CALL CIRCULAIR 
WATER: GROOTSCHALIG 
HERGEBRUIK VAN 
HEMELWATER, 
SLIMME STURING 
VAN BESTAANDE 
BUFFERS

Trekker

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

twitter-square: @VMMbe
LINKEDIN @vlaamse milieumaatschappij
FACEBOOK-SQUARE @Vlaamse Milieumaatschappij - VMM

https://www.dropbox.com/sh/g8i6jw94h0z90zv/AABY5TwZdPCTKsB6chOSnVLOa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

51

DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

CALL CIRCULAIR  
WATER: OPTIMALE 
BENUTTING VAN  
EFFLUENT

Trekker

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

twitter-square: @VMMbe
LINKEDIN @vlaamse milieumaatschappij
FACEBOOK-SQUARE @Vlaamse Milieumaatschappij - VMM

https://www.dropbox.com/sh/g8i6jw94h0z90zv/AABY5TwZdPCTKsB6chOSnVLOa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

GROENBLAUWE 
INFRASTRUCTUUR-
PROJECTEN: 
ONBEVAARBARE 
WATERLOPEN 
CATEGORIE 1

Trekker

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

twitter-square: @VMMbe
LINKEDIN @vlaamse milieumaatschappij
FACEBOOK-SQUARE @Vlaamse Milieumaatschappij - VMM

https://www.dropbox.com/sh/1k8tphwfkfmo667/AAAZ2JQunY2YXVrE85p0HCaKa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA - BLUE DEAL BUDGET 2020

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

INVESTERINGS-
PROJECTEN: 
GROENBLAUWE 
NETWERKEN

Trekker

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

twitter-square: @VMMbe
LINKEDIN @vlaamse milieumaatschappij
FACEBOOK-SQUARE @Vlaamse Milieumaatschappij - VMM

https://www.dropbox.com/sh/gx466n0ovut1dmm/AADdSO6tTrdZdkotY_Nx3G4ca?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

54

DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

PROEFTUINEN 
DROOGTE
OPROEP 2021

Trekker

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

twitter-square: @VMMbe
LINKEDIN @vlaamse milieumaatschappij
FACEBOOK-SQUARE @Vlaamse Milieumaatschappij - VMM

https://www.dropbox.com/sh/1k8tphwfkfmo667/AAAZ2JQunY2YXVrE85p0HCaKa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

55

DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

PROEFTUINEN 
DROOGTE
OPROEP 2022

Trekker

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

twitter-square: @VMMbe
LINKEDIN @vlaamse milieumaatschappij
FACEBOOK-SQUARE @Vlaamse Milieumaatschappij - VMM

https://www.dropbox.com/sh/g8i6jw94h0z90zv/AABY5TwZdPCTKsB6chOSnVLOa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

PROEFTUINEN 
DROOGTE
OPROEP 2020

Trekker

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

twitter-square: @VMMbe
LINKEDIN @vlaamse milieumaatschappij
FACEBOOK-SQUARE @Vlaamse Milieumaatschappij - VMM

https://www.dropbox.com/sh/gx466n0ovut1dmm/AADdSO6tTrdZdkotY_Nx3G4ca?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal
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DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

SLIMME AFVALWATER 
EN HEMELWATER-
INFRASTRUCTUUR 
AQUAFIN

Trekker

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

twitter-square: @VMMbe
LINKEDIN @vlaamse milieumaatschappij
FACEBOOK-SQUARE @Vlaamse Milieumaatschappij - VMM

https://www.dropbox.com/sh/1k8tphwfkfmo667/AAAZ2JQunY2YXVrE85p0HCaKa?dl=0


COMMUNICATIE RICHTLIJNEN

Gebruik van de sponsorbalk (verplicht) 

Website link Sociale media hashtag (#) Sociale media tags (@)

Tekstueel Extra info:

Tekstueel - extra info

De Blue Deal is een programma dat de 

Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen 

waterschaarste en droogte. Het programma 

bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. 

Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in 

van minder verharding, meer vernatting en 

maximaal circulair watergebruik.

bluedeal.vlaanderen #BlueDeal

58

DOWNLOAD SPONSORBALK

PROGRAMMA

Dit initiatief kadert binnen een programma 

van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat 

deel uitmaakt van de Blue Deal.

SLIMME 
DATASYSTEMEN

Trekker

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

twitter-square: @VMMbe
LINKEDIN @vlaamse milieumaatschappij
FACEBOOK-SQUARE @Vlaamse Milieumaatschappij - VMM

https://www.dropbox.com/sh/1k8tphwfkfmo667/AAAZ2JQunY2YXVrE85p0HCaKa?dl=0
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