VA N D E H UUR D E R S B E L ANGE N VE RE N I GI N G
BESPAAR MEER OP WATER
Enig idee hoeveel water u per dag verbruikt? Daarover straks meer. Eerst geven
we u enkele tips om te besparen op dat waterverbruik. Goed voor de spaarzame
drinkwatervoorraad en voor uw portemonnee!
Want nu het voorjaar weer is
begonnen, gebruiken we ook
meer water. Denk aan de tuin
en bloempotten besproeien, de
auto wassen en vaker douchen
door het zweterige weer. Kortom,
in het voorjaar en de zomer
gebruiken we meer water dan
in de wintermaanden. Maar
ook op water kun je zonder veel
moeite besparen. Zeker met een
gezin van vier personen kan de
besparing per jaar hoog oplopen.
Daarom enkele handige tips.
Vang regenwater op
Een regenton bijvoorbeeld is
ideaal om regenwater in op
te vangen. Want regenwater
is niet alleen geschikt voor
buitenplanten, maar ook voor
kamerplanten. In regenwater
zit namelijk minder kalk, dan in
leidingwater. En kalk veroorzaakt
bruine punten op de bladeren op
kamerplanten. Regenwater is ook
geschikt om buiten de ramen
te lappen en de auto te wassen,
waardoor u minder leidingwater
nodig heeft.
Plaats een waterbesparende ring
Plaats op uw kranen een waterbesparende ring (perlator). Deze
ringen zijn verkrijgbaar voor alle
keuken- en wastafelkranen. Vanaf
€ 2,- zijn deze goed te monteren
onderdelen in elke bouwmarkt te
koop. Er zijn zelfs waterbesparende opzetstukken die u in een
seconde van volledige waterstraal
naar waterbesparende stand kunt
zetten. Dat is zeker in de keuken
zeer handig.
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Hoeveel liter gebruiken we
per dag?
De meeste Nederlanders staan
er niet bij stil dat er altijd schoon
drinkwater uit de kraan komt.
Enig idee hoeveel we gemiddeld
gebruiken? Het bureau voor
budgetvoorlichting Nibud heeft
op een rijtje gezet, hoeveel liter
water we per persoon per dag
verbruiken:
• In bad
- 115 liter
• Douchen
- 65 liter water
• Wastafel
- 4 liter water
• Toiletgebruik - 36 tot 42 liter
(6 á 7 toiletbezoeken en
per spoelbeurt 6 liter)
Gemiddeld gebruikt een Nederlander zo’n 120 liter water per dag.
Waterbesparing verdient zich
terug
Zuinig met water is mooi, maar
doe het wel verantwoord. Minder
douchen of het toilet soms niet
doorspoelen is niet de meest
hygiënische keuze. Er zijn ook
waterbesparende ringen voor
op douchekop. Dat scheelt
jaarlijks ongeveer 3.000 liter per
kraan. U kunt ook de douchekop
vervangen door een waterbesparende douchekop. Deze is
duurder in de aanschaf, maar
verdient zich terug in het zuiniger
gebruik. Reken maar uit: een
‘regen’douche gebruikt 20 liter
water per minuut; een zuinige
douchekop 7 liter. Dat is een
besparing van 13 liter water per
minuut! De totale besparing kan
voor een gemiddeld huishouden
oplopen tot wel vijftig euro. Dat
scheelt! Doet u mee?
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Of bel: 06 - 81 37 54 69
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