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Bewuster omgaan met water
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Klein restje in de pan? Veeg het
weg met keukenrol! Spoel het
niet door de gootsteen.
Kies eens voor een dag zonder
vlees. Je bespaart zo veel water.
Voor de productie van 100 gram
vlees is gemiddeld 800 liter water
nodig. Dat is net zoveel water
als dat je gebruikt voor
14 keer douchen.
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Gebruik
afgekoeld
kookvocht
om je planten
mee water
te geven.

Zet de wasmachine pas aan
als de trommel vol is.

Kies een waterbesparende
douchekop, dan gebruik je
ongemerkt minder water per
minuut.
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Spoel olie en frituurvet niet door
de wc of de gootsteen, maar lever
het gescheiden in. Vet, frituurvet
en olie veroorzaken verstoppingen
in het riool. Tip: giet het terug in
een plastic fles of leeg pak melk.

Ga in de douche in plaats van
in bad. Bij een douchebeurt
van 5 minuten verbruik je
gemiddeld 55 liter, bij een vol
bad zit je al ruim aan 110 liter.
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Tegel eruit, groen erin: met
een groene tuin met weinig
bestrating help je wateroverlast
te voorkomen.

Draai de kraan dicht bij het handen
wassen, tanden poetsen en scheren.
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Met een groen dak voorkom je
snel afspoelen van regenwater
naar het riool.

Verwijder onkruid
milieuvriendelijk.
Bestrijdingsmiddelen
verslechteren de kwaliteit
van het oppervlaktewater.
Ook wanneer de tuin niet direct
aan het water ligt, kunnen
chemische stoffen via riolering
of grondwater in het water
terechtkomen.

Beperk je douchetijd tot
maximaal 5 minuten.

dr

or

Vang water op in een regenton
om de tuin water te geven. Je
bespaart zo drinkwater.

Sproei de tuin liever 1 keer
per week een langere tijd dan
dagelijks kort. Planten kunnen
zo beter tegen droogte. Hun
wortels groeien dieper in de
grond om water te vinden.
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Koppel de regenpijp af waardoor
schoon regenwater niet naar het
riool hoeft: riolen kunnen tijdens
forse regenbuien niet altijd al het
water verwerken waardoor het
vuile rioolwater overstroomt in
oppervlaktewater.
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Drink kraanwater in plaats van
flessenwater. Water uit de kraan
is een stuk beter voor het milieu.
De CO2-uitstoot van de productie
van kraanwater is 400 keer lager
dan die van in plastic of glas
verpakt flessenwater.
Vul je waterfles steeds opnieuw.
Als je voor onderweg water uit
een fles gebruikt, dan is het beter
als je deze steeds hervult met
kraanwater. Zo spaar je het milieu.

Voorkom plastic soup.
Gooi je plastic afval daar
weg waar het hoort.
Gooi niets op straat of in
het water.

Was op lage temperatuur.
Hoe lager de temperatuur,
hoe lager het energieverbruik.
Droog de was buiten.
Gebruik waterbesparende
apparatuur.
Gebruik emmers water bij het auto wassen.
Een autowasbeurt met de tuinslang verbruikt
al gauw 150 liter. Is er een wadi in je
woonwijk? Was dan je auto in de wasstraat.
Zo voorkom je dat zeepresten en andere
schadelijke stoffen in het oppervlaktewater
terecht komen.

Spoel oude medicijnen en medicijnresten
niet door, maar lever ze in bij je apotheek. Zo
voorkom je dat ze in oppervlaktewater terecht
komen. Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie
(rwzi) worden deze stoffen namelijk niet
volledig verwijderd.
Ga bewust om met medicijnen. Omdat je
lichaam niet alle medicijnen opneemt of
afbreekt, komen resten hiervan via poep of plas
in afvalwater terecht.
Spoel geen vochtige doekjes door het toilet,
maar gooi ze in de afvalbak. Doekjes kunnen
verstoppingen veroorzaken of de zuivering
verstoren. En dat leidt weer tot kosten en
milieuschade.
Bespaar water met doorspoelen. We spoelen
gemiddeld 6 keer per dag door. Met de kleine
ipv de grote knop bespaar je 18 liter per dag.
Dat is meer dan 6000 liter per jaar.

Waterschijf
van vijf
Waterschap De Dommel werkt aan schoon, voldoende
en veilig water. Dat doen we niet alleen. We doen
dit met agrariërs, natuurorganisaties, ondernemers,
overheden en inwoners. Samen zorgen we ervoor
dat we prettig wonen, werken én recreëren in een
gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame
leefomgeving.
Ook u kunt hieraan bijdragen. Deze Waterschijf van
vijf helpt u daarbij. Hoe ga ik om met water in de tuin?
Kan ik water besparen tijdens het wassen? Wat mag
er wel/niet in het toilet? De Waterschijf staat bol van
weetjes en tips om bewuster om te gaan met water.

Waterschap De Dommel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Tel. (0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl
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