Tips om water te besparen
Bewuster omgaan met drinkwater is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je
portemonnee. Deze tips helpen je besparen op je waterverbruik:
Badkamer
Ruil je badritueel wat vaker in voor een kort douchemoment. Je bent even fris en verbruikt
een derde minder water. Draai je de kraan dicht terwijl je je haar wast, dan verbruik je nog
een pak minder.
Installeer een spaardouchekop. Hij verbruikt de helft van een gewone douchekop en geeft
toch voldoende water.
Een douchewekker helpt je het douchen kort te houden.
Laat het water niet lopen tijdens het tanden poetsen en gebruik een bekertje.
Er bestaan kranen met sensoren, die enkel werken wanneer je je handen eronder houdt.
Let bij de aankoop van een nieuw toilet op de aanwezigheid van een spaartoets. Is vervanging
niet aan de orde? Je kan water besparen door onderin het reservoir een plastic fles te leggen
gevuld met kiezelsteentjes of zand.
Koken
Gebruik het water waarmee groenten en fruit werden gewassen om je planten water te
geven.
Gebruik om te koken zo weinig mogelijk water en dek de pan af. Groenten en aardappelen
moeten maar voor 1/3 onder water staan.
Wassen en schoonmaken
Vraag bij de aankoop van een wasmachine of vaatwas naar het waterverbruik: sommige
toestellen verbruiken een pak minder dan andere.
Doe je de afwas met de hand? Laat de kraan niet lopen.
Laat de machine enkel werken als ze volledig gevuld is en beperk wassen met
voorwasprogramma’s.
Was donkere kleding in koud water, je bespaart niet alleen energie en water maar het helpt
ook de kleur behouden.
Tuin
Plaats in het meest zonnige stuk van je tuin planten die goed bestand zijn tegen droogte,
bijvoorbeeld lavendel.
De planten water geven, het gazon besproeien, de fiets of auto wassen, het kan allemaal met
regenwater.
Besproei planten, bloemen en groenten enkel als het niet anders meer kan. Eenmaal per
week een grotere hoeveelheid water geven is beter dan dagelijks een beetje.
Door ‘s ochtends vroeg en ’s avonds laat je planten te besproeien, voorkom je dat het water
snel verdampt en dat je de planten beschadigt. Waterdruppels werken bij zon als een

vergrootglas en doen de blaadjes van de plant verschroeien.
Besproei je gazon niet. Het herstelt zich sneller dan je verwacht.

Veelgestelde vragen
Hoe ken ik mijn gemiddeld jaarverbruik?

Niet gevonden wat je zocht?
Contacteer ons

